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LAG- och EKONOMIUT SKOTTET S betänkande Ng 1/ 1963

m 1/1963.

med anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning till Ålands lands ti ng med förslag till
landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för statens år 1963 emitterade obligationslån (1/1963).

Sedan Landstinget över förenämnda framställnin g inbegärt lag- och
ekonomiutskottets bet ~nkan d e, har utskottet b ehandla t ärendet och får
!

'

härmed vördsamt anfö r a följ ande :
I landskapslagen d en 4 juli 1962 om skattelättnader för statens år

1962 emitterade obligationslån (2 8/62 ) liksom i rikets lag den 28 december 1962 om skattelättnader för statens år 1963 emitterade obligationslån (FFS 648/62) förekommer ordet skattepliktig, varför utskottet
anser det vara konsekvent att i

lagförslaget använda ordet skattepliktig

istället för beskattningsbar.
I anseende härtill och omfattande landskapsstyrelsens framställning
i övrigt föreslår utskottet därför vördsammast,
att landstinget ville godkänna lagförslaget
i följande lydelse:
L a n d s k a p s 1 a g
om skattelättnader fö r statens år 1963 emitt erade obligationslå n .

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas :
Vid kommunalbeskattningarna för å ren 1963-1973 skall s ås om fysisk
persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta
på sådan aY: _9taten år 1963 emitterad • i finskt mynt . utställd obligation, som icke är bunden vid index eller värd e t av utländskt mynt eller som är bunden vid index eller värdet av utländskt mynt till högst
halva beloppet av stegringen av index eller myntvärdet. Skattefri inkomst är vid nämnda beskattningar i fråga om fysisk person eller oskiftat dödsbo även i samband med betalning av ränta på ovan avsedd obligation eller vid inlösen av obligationen erlagd gottgörelse för stegring
av index eller värdet av utländskt mynt
Mariehamn den 5 mars 1963.
På lag- och ek~~~
~
s vägnar:
1

Ordförande

Valter Nordas.
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Sekreterare 8'\dne Car l ss on .
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden
V~ktor Arvidsson, ledamöterna Börje Johansson, Harry Lind fors och Berte
Soderlund.
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