
m 6/1966. 

. · "··-· -· 
- -:..· ••• · •11., .... ·:.~. 

:::: ;:.~ ; ,.,_.....,. __ _ ·--. -----o t-7 .... 

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 skattelättnad vid 

kommunalbeskattningen för statens år 1965 emit

terade obligationslån. 

Alltsedan år 1943 har så gott som årligen fastställts skattelättnad 

för statsobligationer vid kommunalbeskattningen i landskapet enligt ena

handa grunder som i riket. Då dessa statens obligationslån utgöra fi

nansieringslån för statsbudgeten, synes det icke vara skäl att ställa 

dem i sämre läge i landskapet, om också dessa lån kunna ha en negativ 

verkan på den privata penningmarknaden. 

Landskapsstyrelsen har övervägt övergång till ett sådant förfarande, 

att årligen återkommande lagstiftning rörande dessa skattelättnader ej 

skulle erfordras. Detta skulle enligt ett förslag ske sålunda, att ge

nerell skattefrihet för fysiska personer och oskiftade dödsbon beträf

fande ränta och indexgottgörelse för statens obligationslån skulle fast -

ställas antingen genom en speciell landskapslag eller genom införande 

av stadgande härom i landskapslagen om kommunalbeskattning. Enligt ett 

annat förslag skulle i landskapslag bestämmas, att vid kommunalbeskatt

ningen i landskapet skulle gälla vad i rikslagstiftningen är eller fram

deles varder stadgat om dessa skattelättnader. Mot vartdera förslaget 

har emellertid rests sådana principiella betänkligheter att de ej vun

nit majoritet i landskapsstyrelsen, varför landskapsstyrelsen stannat 

för att fortsättningsvis föreslå fastställande av sagda skattelättnad 

i särskilda speciallagar. 

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 skattelättnad vid kommunalbeskattningen för statens år 1965 emitte

rade obligationslån. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas : 

Vid kommunalbeskattningarna för åren 1965-1975 skall såsom fysisk 

persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta 

. _ på sådan av staten år 1965 emitterad, i finskt mynt utställd obliga~t~f ' 

som icke är bunden vid index eller värdet av utländskt mynt eller som 

är bunden vid index eller värdet av utländskt mynt till högst halva be

loppet av dess stegring. Skattefri inkomst är vid nämnda beskattning 

för åren 1965-1975 i fråga om fysisk person och oskiftat dödsbo även i 

samband med betalning av ränta på ovan avsedd obligation eller vid in-
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lösen av obligationen erlagd gottg örelse för stegring av index eller 
värdet av utländskt mynt. 

Mariehamn, den 18 februari 1966. 

Pä 

Lagberedningssekreterare 


