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1 a n d s k a p s n ä m n d s

framställning till Alands landsting med förslag
till land sk,apslag a_71gående skattelättnad , som skall

N;o 42/1950.

beviljas äenre av vissa depositioner, obligationer
och andelsbevis samt mottagare av vissa skuldf örbindelser vid kommunalbeskattningen i landskapet

Pland.

.

Enligt landskapslagen den 23 november 1948 angående skattelätt'

;

nader, vilka skola beviljas ägare av vissa depositioner, obligationer och andelsbevis samt mottagare av vissa skuldförbindelser
vid kommunalbeskattningen i

landskapet Aland på grund av inkomst

under åren 1948-1955 (25/48), är ägare av i landskaps lagen nämnda
depositioner M.m. vid kom."1.unalbeskattningen på grund av inkomst i
landskapet under förenämnda år berättigad att från ränteinkomsterna av dessa depositioner m.m. såsom skattefritt avdrags deras samfällda belopp intill trettiotusen mark samt för den del, som överskjuter sistnä.t.mda belopp, hälften, dock icke mera än sammanlagt
etthundrafemtiotusen me.rk .

L~ndslrnpslagens s tadganden överens-

stti.mma helt med bestämmelserna i motsvarande rikslag (413/48).
Emellertid är denna rikslag numera upphävd genom lagen den 27 okto-
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ber 1950 om skattelättnad, som skall beviljas ägare av vissa

Vid beskattning, som på grunc. av inkomst för åren 1950-1955

dep o ~

sitioner, obligationer och andelsbevis samt emottagare av vissa

skall verkställas till kor.nnun i landskapet i.land, betraktas icke

skuldförbindelser (526/50).

som beskattningsbar inkomst ränta på deposition, vilken placerats

Enligt s·is t namn
·· d a J_ag ·åro räntor från

depositioner i inhemsk bank, snarbank, and"elskassa, postsparbanken

i

inhemsk bank, sparbank, andelskassa, postsparbanken eller an-

samt andelslags sparkassa på annan än check- och därmed jämförlig

delslags sparkassa på annan än check-

räkning icke beskattningsbar inkomst.

ning.

Detta gäller även ränta

av
från/staten utfärdad obligation 'i finska mark, som emitterats ef-

Vad i 1 mom . är stadgat· skall även tillämpas på sådan av staten utfärdad, på finska mark lydande obligation, som staten emit-

ter den 31.12.1950.
Enär landskapslagen på väsentliga punkter icke överensstämmer
med nugällande rikslag, har la,ndskapsnämnden uppgjort förslag till
ny landskapslag . i ämnet .

och därmed jämförlig räk-

Närmare motivering torde icke v1:3ra av nö·

den, då försl aget helt bygger på rikslagen.
Hänvisande till före stående får lahdskapsnämnden vördsammast f ö·
relägga Landstinget till antagande nedanstående
La h d' s"k a p s 1 ag
angående skattelättnad, som skall beviljas ägare av vissa depositi o·
ner, obligationer oah andelsbevis samt mottagare av vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskattningen i landskapet Åland .
I enlighet med Alands landstings beslut stadgas.
l

§.

terat efter den 31 december 1950.
Ägare av P.å finska mark lydande, av staten utfärdad annan än i
2 mom. nämnd ·qbliga:t;ion samt av den i lagen den 5 maj 19 45 om en

förvaltningskoncern för ersättningsaktier (3~2/45) åsyftade koncernens andelsbevis ävensom emottagare av statens skuldförbindelse jämlikt lagen den 28 juni 1940 om snabbkoionisation av den förflyttade befolkningen (346/40), jor dansk~ ffningslagen den 5 maj
1945 (396/45) och därtill ansluten lagstiftning samt lagen den 18

oktober 1945 om ersättande av egendom, som i enlighet med vapenstilleståndsavtalet ilte1'.'bördats till Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund {1021/45), är berättigad att vid· den beskattning, som
på grund av inkomst för åren 1950-1955 skall verkställas till kom-
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mun i landskapet J.land, från

r9.nt~inkomsterna

s.v .dessa obligatio-

nerT andelsbevis eller skuldförbindelser s&som skattefritt belopp .avdraga deras sa1111nanlE1e;da belopp intill trettiotusen mark

1'- land på grund av inkomst under åren 1948-1955 (25/48) upphäves,
skall tillämpas från och med den 1 januari 1951.
Mariehamn den 22 november 1950 .

samt för den del, som övers1.{juter sistnämnda belopp, hälften,
dock icke mera än sammanlagt etthundrafemtiotusen mark.
Vad i 1, 2 och 3 mom. är stadgat, gäller icke medel, som av

På landskapsnämndens vägnar:
Lantråd

· '·~~~
Viktor Strandfält.

penninginrättning deponerats i annan penninginrättning eller penninginrättning tillhöriga obligationer och andelsbevis , ej heller ränteinkomster av dylika depositioner, obligationer och andelsbevis.
2

§.

Under åren 1950-1955 må icke från räntorna på av staten emit terade obligationer , lydande på finska mark, eller på statens i 1
§ 3 mom. nämnda skuldförbindelser företagas sådant innehållande

av förskott, varom är särskilt stargat.

Denna landskapslag, varigenom landskapslagen den 23 november
1948 angående skattelättnader, vilka skola beviljas ägare av vis -

sa depositioner, obligationer -Och andelsbevis samt mottagare av
vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskattningen i landskapet

··.i..·

• Lindska!>lsekreterare

J'Jk,....~,
/
Ch. Stormbom.

