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Å1 a n d s
s e s

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

framställning till Ålands landsting med

förslag till landskapslag om skattelättnad, som

m 29/192.§._.

skall beviljas ägare av vissa depositioner, obligationer , och andelsbevis samt emottagare av vissa
sk:uldf örbindelser vid kommunalbeskattillingen i
landskapet Åland.

Alltsedan krigstiden har särskilda åtgärder erfordrats för

främ~

jande av placeringar i banker och andra penninginrättningar i syfte
att sanera penningmarknaden i landet.

På grund härav har deposi-

tioner av sparkaraktär gjorts till en början delvis skattefria
såväl till kapital som ränta och sedermera har denna skattefrihet
utsträckts till att omfatta hela depositionen och dess avkastning.
Denna skattefrihet har gällt såväl statens inkomst- och förmögenhetsskatt . som kommunalskatten, liksom de på grund av det kommunala skattöret fastställda skatterna.

För kommunalbeskattningen i

landskapet har motsvarande bestämmelser utfärdats.
Nuvarande landskapslag i änmet (12/51) upphör att gälla detta
år, varför en ny landskapslag borde antagas.

I riket gäller för

närvarande lagen av den 30 december 1954 (FFS 485/54} med däri se-
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nare tillkomna ä.m.dringar ( FFS 326/55, 563/55).
slag överensstämmer i sak med

];iedanstå ende fö~

indexbundna obligationer, allt under förutsättning att obligationerna lyda på finska mark.

rikets stadganden.

Ränta på av annan än staten efter
I

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen
samt f'örelägga Landst:l.nget ti' 11

härmed Vö

mark och icke äro indexbundna, må ej heller vid i 1 mom. nämnd be-

antagande nedanstående

skattning anses som skattepliktig inkomst, då ägare är fysisk

L a n d s k a p s l a g
om skattelättnad, som skall beviljas ägare av vi·ssa
obligationer och andelsbevis samt

den 31 december 1954 emitterade obligationer, som lyda på finska

depositioner I

emottagare av vissa skuldförbir

person eller osk±'t:ftat dödsbo.
Ägare av den i lagen den 5 maj 1945 om en förvaltningskoncern
I

för ersättningsaktier (FFS 392/45) åsyftade koncernens andelsbevis

delser vid .kommunalbeskattningen i landskapet Åland.

11 i

ävensom emot tagare av statens skuldförbindelse jämlikt lagen den 28

!
I

I

I enlighet med Ålands landstings b
1

juni 1940 om snabbkolonisation av den f'örflyttade befolkningen

eslut stadgas:

§.

Vid beskattning till kommun

(FFS 346/40), jordanskaffningslagen den 5 maj 1945 ( FFS 396/45)
i landskapet Åland för skatteåren

1956-1960 betraktas icke som fysisk

persons eller oskiftat

skattepliktiga inkomst ränta på icke indexbunden
insatts på kapi t ·a lräkning' sparräkning eller mot
för minst sex månader i inhemsk bank,

döds b~

deposition, som
depositionsbevis

sparbank, andelskassa, po st-

och därtill ansluten lagstiftning samt lagen den 18 oktober 1945
om ersättande av egendom, som i enlighet med vapenstilleståndsavtalet återbördats till Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund
(FFS 1021/45), äro berättigade att vid i 1 mom. nämnd beskattning
från ränteinkomsterna av dessa andelsbevis eller skuldförbindelser
såsom skattefritt belopp avdraga deras sammanlagda belopp intill

sparbank eller andelslags sparkassa.
Vid i 1 mom. nämnd beskcttning skall icke som

skattepliktig in-

trettiotusen mark samt för den del, som överskjuter s is tnämnda

komst anses ·: ränta på statens f.
dre den l januari 1957 emitterade ob

belopp, hälften, dock icke mera än sammanlagt etthundrafemtiotusen

ligationer och på statens från och med

mark.

nämnda datum emitterade ick~

Vad i 2 mom. ä r stadgat om ränta på statens obligation gäller

i:
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icke då obligationen äges av penninginrättning.
·
2 § ..

Arbetstagare vare berättigad

a

tt

1 § 1 mom. avdraga högst femtiotusen
på medel, insatta i

1 t

vid beskattning som nämne s i

.

mark f'rån sina ränteinkomst

k

n resse ontor, som inrättats av hans

arbeta

givare.

§.

3

Under åren 1957-1960 må icke

från räntorna på statens, ej h el

ler på ovan i 1 § 2 mom. nämnda andra

obligationer, lydande på

finska mark, eller från räntorna på i 1 § 3
vis och statens skuldförbindelser företagas
av f'örskott' varom stadgas . 1
l

LAGUTSKOTTE'TS be tänka nde 1:, 24/1956 med
anl.edni,ng a v lan ~skapsstyrel s ens fi~a i:.:.
st&.llni 11g t ;i.11 Ålands landsting med f;i rs l ag ti.11 landsKapsl·a g om skattelättnC!d,
soni ska·l l beviljas ägare ay vissa de:posi· r-- 24/1956
.
··
tioner, obligationer och andelsbevis samt
emottagare av vissa skuldförbindelser
vid kommunalbeskattningen i landskapet
Åland. (fu 29/1956)
Förenämnda framställning varöver landstinget inbegärt lagutskott~ts
utiå tande, har utskottet behandlat och får på skäl, som i landskaps~
-styrelsens motivering anförts, för landstinget vördsammast föresli;\,,
att landstinget ville godkänna lagförslaget, dock s å lunda att i 1 § orden
11
s:rn J~-~epliktiga 11 och 11 ska ttepliktigll , dä+
dessn förekomma, andras till 11 skattbara 0
respektive 11 ska ttbar 11 •
Mariehamn, den 14 november 1956.
På lag~ts
~ottets vägnar:
- .
- . 4

mom. nämnda andels be
sådant innehållande

-~d:Ji~
O"
Erik Eriksson

agen den 4 oktober 1946 om f örskot

uppbprd (FFS 696/46).

.

'
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Denna landskapslag tillämpas från den 1

januari 1957.

Närva r ande i utskottet: Jan Erik Eriksson , ordförande, Nil-s Dahlman ,
August Johansson, Richard Lindroth och Bertel Söderlund.
I

Mariehamn, den 25 oktober 1956.

I

På

vägnar:

11

I

Lantråd

I

Johansson.
~9.~kapssekret,
.
. , ...... ·, -erare

Rolf Sundman.

