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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 skattelättnader för obligationslån 

som emitteras år 1969. 

Under de senaste åren har bestämmelser angående skattelättnader för 

obligationer genom speciallagar utfärdats varje år. Dessa skattelätt
nader har omfattat såväl statsbeskattningen som kommunalbeskattningen. 
För kommunalbeskattningen i landskapet Åland antogs senast landskapsla .... 
gen den 11 juni 1968 om skattlättnader för obligationslån som emitteras 
år 1968 (39/68), enligt vilken lag räntan på år 1968 av staten emitterad, 
i finskt mynt utställd obligation och halva värdet av räntan på obliga
tion i finskt mynt, som år 1968 eIBitterats av annan än staten, icke skall 
anses såsom skattepliktig inkomst för fysisk person eller oskiftat döds
bo. Detsamma gäller även indexstegring eller gottgörelse för stegring 
av värdet av utländskt mynt i fråga om dessa obligationer. I riket verk
ställs för närvarande en utredning angående nya åtgärder i syfte att ut
veckla finansieringsmarknaderna och göra dem mångsidigare och avser man 
därvid att göra en översyn av beskattningen av olika placeringsobjekt, 
bland annat obligationer. Redan i detta skede av utredningen har man i 

riket antagit lagen den 20 december 1968 om skattelättnader för obliga
tionslån som emitteras år 1969 (FFS 681/68), enligt vilken samma skatte
lättnader skall gälla för såväl av staten som av kommuner och enskilda 
öretag emitterade obligationslån. Sistnämnda obligationer försättes så

ledes därigenom i samma ställning i beskattningshänseende som statens 
bligationer .. I rikslagen finnes dock icke längre stadganden om skatte
rihet för indexstegring och gottgörelse för stegring av värdet av ut
ändskt mynt. 

Då landskapsstyrelsen anser, att motsvarande skattelättnader för ob
igationer liksom tidigare skulle gälla även i landskapet, föreslår land
kapsstyrelsen antagande av en landskapslag om skattelättnader för obli
ationslån som emitteras år 1969. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
örelägga Landstinget till antagande 

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

om skattelättnader för obligationslån som emitteras år 1969. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

Vid kommunalbeskattningarna för åren 1969-79 skall såsom fysisk persons 
ch oskiftat göqsbos skattepliktiga inkomst icke anses räuta på obligation 
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i finskt mynt som emittera s å r 1969. 

Mariehamn 1 den 10 februari 1969 . 

På landskaps styrelsens 

Lantrådc:+~~on 
Lagb~edningssekreterare 

vägnar: 

1 
~c~~ 
Sune Carlsson. 


