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and s 1 and ska p s styr el- I 

framställning till Ålands landsting 11 

m 2/1962. 

B e S 

med förslag till landskapslag angående änd

ring av 1954 års landskapslag om skattelätt-

nader vid kommunalbeskattningen i landskapet 

Åland för främjande av bostadsproduktionen. 

Stadgandet i 3 § landskapslagen om skattelättnader vid kommunal

beskattningen i landskapet Åland för främjande av bostadsproduktionen 

är i sak överensstämmande med motsvarande . stadgande (3 §) i rikets lag 

(FFS 477/53). Det har visat sig, att åtminstone i riket olika tolknin

gar av stadgandet varit möjliga, vilket lett till att skattefriheten 

på endel orter varat längre än på andra. För att undvika sådana tolk

ningsmöjligheter har stadgandet ändrats så, att tidbestämmelserna för

tydligats. Vidare skall skattskyldig, som på grund av skattemymdighe

ternas tolkning av tidigare gällande stadgande icke åtnjutit skatte

frihet i sådan utsträckning, som det nya stadgandet berättigar honom 

till, äga rätt att begära rättelse av beskattningen och återfå eventu

ellt för mycket erlagt skattebelopp. 

Då en enhetlig tolkning av stadgandet också borde gälla i landska

pet, anser landskapsstyrelsen att en motsvarande ändring av landska

pets lag av år 1954 bör genomföras. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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angående ändring av 1954 års landskapslag om skattelättnader vid kom

munalbeskattningen i landskapet Åland för främjande av bostadsproduk

tionen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § landskapslagen 

den 31 mars 1954 om skattelättnader vid kommunalbeskattningen i land

skapet Åland för främjande av bostadsproduktionen (7/54) såsom följer: 

3 §. 
I 1 § 1 mom. avsedd skattelättnad, som angår byggnad eller byggnads

komplex, tomt och jordområde samt sådan aktie och andel i aktiebolag 

eller andelslag 1 vilken berättigar till besittning av viss lägenhet, 

gäller det kalenderår, under vilket upp_f~0;andet av ifrågavarande bygg

nad eller byggnadskomplex påbörjades, och hö g st de tio följande kalen

deråren. Skattelättnad, som angår annan aktie och andel, gäller den 

tid, under vilken tre fjärdedelar av bolagets eller andelslagets samt

liga tillgångar utgöras av enligt denna paragraf skattefria byggnader, 
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byggnadskomplex, tomter och jordområ den. 
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Vad i 2 § är stadgat om skattelättnad , gäller icke längre tid än 

tio år. 

Vid beräkning av de i denna paragraf avsedda terminerna beaktas 

icke .år 1948 - Påbörjades byggnadsarbetet under sagda år eller tidiga

re, anses det vid tillämpning av stadgandena i 1 mom. hava igångsatts 

under år 1949. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattning på grund av 1962 
å rs inkomst. Har för tidigare å r påförts skatt i strid med denna lag, 

skall beskattningen på ansök an rättas i enlighet med denna lag och 
måhända för mycket debiterat 'beiop:p återbä:ras. Rättels e av be skatt ... 

ning skall, sedan beskattningen vunnit laga kraft, senast före utgån

gen av år 1964 sökas hos länsstyrelsen i landskapet Åland i den ord

ning, som stadgas i 94 § 1 och 4 mom, be~kattningslagen. ____ ..,. ____ _ 

Mariehamn, den 11 j~nuari 1962 . 

På landekapsst~e~ vägnar: 
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Lagberedningssekreterare R/ ..Lf Sundman. · 


