Å 1 a n d s

s e s

m 10/1957.

1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Älands landsting med

förslag till ändring av landskapslagen om skatt e
lättnader vid kommunalbeskattningen i landskapet
Äland för främjande av bostadsproduktionen, utfärdad den 31 mars 1954.

Efter det landskapslagen den 31 mars 1954 utfärdades har rike t s
motsvarande lag (FFS 477/53) ändrats genom en. lag av den 16.12.
1955 (FFS 506/55).

Dessa ändringar beröra följande stadganden.

Genom den ursprungliga lagen blevo

~lla

av penninginrättningar

beviljade krediter för bostadsfastigheter, som uppfylla lagens
villkor, skattefria, så till kapital som ränta, vilket tolkades
så, att ränteinkomsten på beviljade lån var skattefri och ränteutgiften för mot byggnadskrediten svarande depositioner var avdragsgill.

Härigenom hade många penninginstitut, som beviljat

betydande byggnadskrediter, förlorat intresset för vidare utläning för sådana ändamål, då de uppnått full skattefrihet.

Skat-

telättnadslagen måste då ändras så att blott hälften av ränteinkomsten skulle vara skattefri.

Vidare stadgades, att räntesatsen

på dessa lån skulle vara en halv procent lägre än gängse ränta, fö

11

att jämväl boendekostnaderna skulle minskas och sålunda, f örmänen

stramade kreditläget.

Landskapsstyrelsen anser dock att man för
I

enhetlighets skull bör vidtaga motsvarande ändring, i synnerhet

av skattefriheten icke blott komma kreditgivarna tillgodo.
Vidare hade bostadsbyggnad, omfattande blott tvenne- bostadslä.

som .den kommer att få betydelse, om penninginrättningarna framde-

genheter, som uppförts efter den 31 december 1953, berättigat t i

les genom införandet av indexbundna depositioner komma att få stör-

förmånen av skattefrihet blott i det fall, att ingendera: lägenhe.

re möjligheter att bevilja byggnadskrediter.

2

ten hade större lägenhetsareal än ~7 m •

byggnadskrediter skulle, vad räntan beträffar, vara till hälften
Då likVäl bostadspro d

tionslagstiftningen tillät bevi·lJ"ande av b ostadslån för en sådan
-

-

fastighet också då lägenhetsarealen i ' vardera lägenheten var
2
högst 100 m , förelåg här en inkonsekv
' ens

1·

Detsamma skulle

~'G.i kså

gälla för

radhus' d. v • s • den numera rätt populära byggnadsform, -som närmast
kan karaktäriseras som flere sammanbyggda enfamiljshus med var si

Landskapsstyrelsen anser, att också den inkonsekvens, som för

familjshusen, . bör rättas till.

Dessutom saknas i landskapslagen

rike_t s stadgande från 195 3 om enfamiljshus om högst 100 m2 •
Radhus förekommer tillsvidare icke i landskapet.

Då det likväl ka

tänkas, att byggare intressera sig för också sådana byggnadsföretag, är det skäl att införa motsvarande bestämmelse i landskapsla-

gårdsplansområde.
Inom landskapet har det på senaste tid blivit allt svårare att
erhålla oyggnadskrediter hos penninginrättningarna.

gen.

Som en mellanform mellan kollektivhus och enfamiljshus är

radhuset en beaktansvärd byggnadsf orm.
Då likväl änå

ringen i rikets lag redan t:n··ampats
~
beträffande statsbeskattningen
från och med beskattningen av 1955 ä rs inkomster, ' torde en
i nämnt avseende icke här ha stor verkan.

skattefria.

närvarande föreligger i landskapslagstiftningen beträffande två-

lagstiftningen.

Skattelättnaderna skulle därför enli"gt an
·· dringen
·
tillkomma också
fastigheter av sistnämnt slag.

Jämväl indexbundna

ändr i~

Orsaken till de f

örsä~

rade kreditmöjligheterna torde främst få sökas i det allmänt åt-

Pä grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d

~

k a p s 1 a g

angåe_n de ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kornmu-

nalbeskattningen i landskapet Äland för f'rämjande av

bostads :pro~

duktionen, utf'ärdad den 31 mars 1954.

nadslån skall anses endast sådant för uppförande av ovan i 1 § .1
mom. 1 punkten avsedda byggnader eller byggnadskomplex eller för
omsättning av för sagda ändamål använt lån, för vilket den för

I . enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 och 4

§§ lan

skatteåret uppburna räntan med minst en halv procent understiger

skapslagen den 31 mars 1954 om skattelättnader vid kommUrialbeska

gängse ränta och för vilket ej någon annan med ränta jämförbar go

ningen i landskapet Aland för främjande av bostadsproduktionen

görelse uppbäres.

4 §.

(7 /54) som följer:
2

Vid ovan i 1

~

§.

nämnda beskattning må

I 1 § 1 mom. 1 punkten nämnda byggnad eller byggnadskomplex
s~som

skattepliktig in-

komst icke anses ränta eller annan därmed jämförlig inkomst av

skall anses använd huvudsakligen för bostadsändamål, då
1) av lägenheternas sammanlagda golvyta, källarvåningens ut-

fordran, som uppkommit vid överlåtelse av sådana i 1 § 1 mom . 2

rymmen icke me dräknade, minst sextiofem procent eller, då fråga

punkten avsedda tomter eller j ordområden, vilkas bebyggande påbö.

är om byggnad eller byggnadskomplex vars uppförande påbörjats den

jats efter den 1 april 1948.

31 december 1953 eller senare,

Vid ovan i 1 mom.• avsedd beskattning skall icke heller såsom
skattepliktig inkomst anses halva beloppet av sådan ränta, som

mi~st

sjuttio procent utgöres av

bostadslägenheter eller .för invånarnas gemensamma bruk avsedda
utrymmen för bostadsändamål; och

uppburits för inteckningslån med karaktär av bostadsbyggnadslån,

2) minst tre fjärdedelar av i 1 punkten avsedda bostadslägenhe-

vilket lyftats efter den 1 april 1948, eller för anaat, åt komm

ters golvyta utgöres av l _ä genheter på högst etthundra kvadratmeter

eller församling beviljat lån med karaktär av

bostadsbyggnadsl~

som lyftats efter sagda dag.
Såsom ovan i 2 mom. avsett lån med karaktär av bostadsbygg-

eller, då fråga är om

by~gnad

eller byggnadskomplex, vars upp-

förande påbörjats den 31 december 19.53 eller senare, hpgst åttiosju kvadratmeter.

li
LAGUTSKOTTET S be t ä n ka n de N~ 12./1 95 7 öv er l a nd-

Byggnad anses såsom -huvudsakligen avsedd för bostadsändamä1

s ka ~s s tyrels ens fram s t ä llning till Ålan ds landstin~ med f örsla g till l a ndskapsla g om ändring av

'
om den omfattar högst två lägenheter eller är ett' radhus, för-

l a nd s k a pslag en om skattelättnader vid kommunal-

utsatt att lägenheterna däri äro bostadslägenheter och golvytan
i envar lägenhet icke överstiger etthundra kvadratmeter.
Såsom huvudsakligen använd för bostadsänrlamål anses även bygg.
nad med centralvärmeanläggning eller · annan servicebyggnad, s om

beska ttningen i l a nd s kapet Åla nd, utfärda d den
31 ma rs 19 54 • (~ 10/1957) .
·
· b e gar
·· t l agut skottets
Förenämnda framst ä llning, va r öve r l a n dstinget
in
utlå t a n de , ha r Utsk ott e t be ha ndla t och f å r p å skä l 9 som la nd ska psstyrel~
sen a nfö rt i sin mo ti· ve ring., v örd samma st f ör landstinget föreslå,
att landsting et ville g odkänna lagförslaget .
Mariehamn den 15 mars 1957.
På l a gutskottets v ä g na r :

huvudsakligen tjänar en eller flera byggnader eller byggnadskomplex, vilka uppfylla i 1 mom. 1 och 2 punkterna nämnda vi llko

.

-~

-~n~
1

~

Eriks son

,

ordförande.

Såsom huvudsakligen för bostadsändamål använd må icke ans es d
av byggnad, ej heller byggnad, som icke av ägaren eller innehavaren användes såsom stadigvarande bostad, utan är avsedd till seme
terbostad för honom eller hans familj eller för annan liknande

När va r a nde i ut s k ottet: J a n Erik Eri kss on , ordf örande, Nils Dahlman ;
Au g. J oha n s son, Gu s taf J a n sso n och Herma n Ma ttss on .

tillfällig vistelse.

Denna landskapslag tillämpas första gången vid .kommunalbeskat
ningen f ör 1957 års inkomst.

Mariehamn, den 9 mars 1957.
vägnar:
lian tråd

Sundruan,

I

