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LAGUTSKtiYTTETS betänkande Ng 8/1946 med anled
ning a~ landskapsnämndens framställning till 

Ålands landsting med förslag til~ landskapslag om 

skattelättnader, vilka skola beviljas ägare av 

vissa depositioner och obligationer vid kommunal- I I 
be skattningen i landskapet Åland, på grund av I I 
inKomst un0er Åren 1946-1955. 1 

I 

Förenämnda framställning, varöver lanostin~et inbegärt lagutskottets 

utl åtande har utskottet behandlat. Därvid har utskottet funnit framställ

ningen fullt motiverad. Dock bör i lnndskapslagen införas även motsvaran

de stadg~nde i rikslagens ~ 1 mom. 3, enligt vilket skattelättnaden ioke 

skall gälla ränteinkomster av medel, som av penninginrättning deponeras 

i annan penninginrättning, eller av penninginrättning tillhöriga obliga

t ioner~ Antydda stadgande införes lämpligast såsom mom~ 2 i landskapsla

ge ns 1 ~ ~ 

Utskottet får därför för landstinget vördsammast föreslå, 

att landstinget ville antaga nedanstående 

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

angående skattelättnader, vilka skola beviljas ägnre av vissa depositio
ne r och obligationer vid kommunalbesknttningen i landskapet Åland på 

grund av inkomst under åren 1946-1955. 

I enlighet med Åland s landstings beslut stadgas: 

1 ~· 
Ägare av deposition, vilken placerats i inhema<: bank, sparbank, andel.s-

kassa, pastsp~rbanken eiler ~ndelsl?. gs sparkassa på annat än check- och 

därmed jämförli~t 'konto; s l1. oc'k i:ig;qre RV stAt sobligat ion, lydand~på 

f inska m2rk, är berättigad att vid den beskattning, som på grund av in

komst- för åren 1946 .... 1955 skall verkställas till kommun i landskapet 

Åland, från ränteinkomsten av dessa depositioner eller obligationer så

som skattefritt avdragn deras samfällda belopp intill tiotusen mark samt 

fö r den del, som överskjuter sistnämnda belopp 1 hälften, likväl icke mer 

än sannnanlagt etthundratusen mar~. 
Vad i 1 mom. är stadgat, gäller ~cke ränteinkomster av medel, som av 

Penninginrättning deponerats i annan penninginrättning, eller av penning~ 

i nrättning tillhöriga obligationer. 
Har vid besknttning, som verkställts förrän denna landskapslag trätt 

1 kraft, skattskyldig påförts ska ttören för i 1 mom. nämnd inkomst, vare 
han berä;; tigad att på anhållan erhålla rättelse i beskattningen. 
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2 §. 
Genom denna landskapslag upphäves landskapslagen om skattelättna 

vilka skola beviljas ägare av vissa depositioner och obligationer v 

kommunalbeskattningen i landskapet Åland på grund av inkomst under 

i943-l947, utfärdad i Mariehamn den 29 februari 1944. 

Mariehamn den 19 november 1946. 
på lagutskottets vägnar a 

Närvarande i utskottet: Tor Brenning, ordf., Jonatan Sjöblom, Gunna 
Jansson, Herman Mattsson, Paul Påvals• 


