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LANDSKAPSSTYP~LSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till 
landskapslag angående ändring av land
skapslagen om skattelättnader för ob
ligationslån. 

Genom regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
angående ändring av lagen om skattelättnader för obligations

n (Reg.prop. 165/1973 rd) föreslås att skattelättnaderna för ob
ationslån skulle förlängas med ytterligare två år, d.v.s. i 

gen avsedda skattelättnader skulle kunna beviljas även för obli
tionslån i finskt mynt, vilka em~tteras under år 1974 och 1975. 
ivet för en sådan förlängning är att obligationslånen i skatte

ttnadsavseende bör ha samma ställning som depositioner, för vilka 
ttelättnaderna förlängts med samma tid. 
Landskapsstyrelsen anser att obligationslånen vid kommunalbe 

'ngen i landskapet liksom tidigare bör åtnjuta samma skattefrihet 
m gäller vid statsbeskattningen. Då skattelättnaderna för obliga
onslån sannolikt blir bestående, trots att rikets lag gäller endast 

'ör två år i sänder, föreslår landskapsstyrelsen att landskapslagen 
skattelättnader för obligationslån (38/70) skulle ändras så, att 

en även gäller efter utgången av år 1975 ~ varvid i motaYarande riks
ag tillkomna ändringar utan vidare åtgärd från landstingets sida 

skulle träda i kraft även i landskapet. Därmed skulle lagen icke 

undergå ändring vartannat år, vilket hittills varit fallet. 
Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till an

tagande 

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

ändring av landskapslagen om skattelättnader för obliga
tionslån. 

I enlighet med Landstingets beslut ändra~ 1 § landskapslagen den 
11december1970 om skattelättnader för obligationslån (38/70),sådant 
sagda lagrum lyder i landskapslagen den 24 maj 1972 ( 2), såsom 
följer: 

1 §. 

På räntan för obligationslån i finskt mynt som emitterats under 
år 1970 eller senare, beviljas skattelättnader vid kommunalbeskatt
ningen i enlighet med vad därom är stadgat i rikets lag den 24 juni 
1969 om skattelättnader för obligationslån (FFS 412/69) j§,mt~ $~~are 
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tillkomna ändringar. 
Marieha.mn, den 13 november 1973. 

På landskapsstyrelsens vägnar~ 

Lagberedningschef 


