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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om skattelätt

nader för statens är 1962 emitterade obliga-

tionslån. 

I riket har den 30 december 1961 utfärdats en lag om skattelätt

nader för statens år 1962 emitterade obligationslån (FFS 580/61). En
ligt denna lag skall obligation, som icke är bunden vid index eller vär I 
det av utländskt mynt, medföra skattefrihet för ränta vid stats- och 

kommunalbeskattningen och för kapitalet i förmögenhetsbeskattningen, 

under förutsättning att innehavare är fysisk person eller oskiftat 

dödsbo. Samma skattefrihet gäller för obligation, som är bunden vid 

index eller värdet av utländskt mynt till högst halva värdet. Då Lands

tinget tidigare omfattat landskapsstyrelsens förslag om beviljande av 

motsvarande skattelättnad i landskapet för statens under de senaste å

ren emitterade obligationslån, anser landskapsstyrelsen, att också 

denna gång skattelättnad borde beviljas vid kommunalbeskattningen i 

landskapet i samma utsträckning som i riket. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen föreläg

ga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om skatte lättnad för statens år 1962 emitterade obligationslån. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Vid kommunalbeskattningarna för åren 1962-1972 skall såsom fysisk 

persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta 

och därmed jämförbar gottgörelse på s ådan av staten år 1962 emitterad, 

på finska mark lydande obligation, som icke är bunden vid index eller 

värdet av utländskt mynt. 

Skattefri inkomst är vid nämnda beskattningar för åren 1962-1972 i 

fråga om fysisk person eller oskiftat dödsbo även i samband med betal

ning av ränta på sådan ovan avse dd, av staten år 1962 emitterad obli

gation, som är bunden vid index e ller värdet av utländskt mynt t ill 

högst halva beloppet av indexstegringen eller myntvärdet, eller vid 

inlösen av obligationen erlagd gottgörelse för stegring av indexet 

eller värdet av utländskt mynt. 

Mariehamni den 11 januari 
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