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Ålands landsting med för-

slag till landskapslag om skattelättnader vid kommu

nalbeskattningen för statens år 1963 emitterade ob

ligationslån. 

För att främja tecknandet av de obligationslån, som staten emitterat 

unde r de senaste åren• ha~ varje år stadgats om skattefrihet för ränta 

och indexgottgörelse på sagda lån~ Avsikten är att under år 1963 emit~ 

tera ett nytt · obligationslån~ för vilket skattelättnader fastställts 

i lagen den 28 decemije~ r l96 2 om skattelättnader för statens år 1963 

emitterade obligationslån (FFS 648/62 ) . Motsvarande skattelättnader 

har i landskapet tidigare beviljats v id kommunalbeskattningen , senast 

genom landskapslagen den 4 juli 1962 om skattelättnader för statens år 

1962 emitterade obligationslån (28/62), varför landskapsstyrelsen an~ 

ser, att en motsvarande l agst iftning beträffande 1963 års obligations

lån barde antagas. 

Med hänvisning till d~t ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattelättnader för statens år 1963 emitterade obligationslån. 

I enlighet med Ålands l andstings beslut stadgas: 

Vid kommunalbeskattningarna för åren 1963-1973 skall såsom fysisk 
persons eller oskiftat dödsbos beskattningsbara inkomst icke anses 

ränta på sådan av sta~en år 1963 emitterad, i finskt mynt utställd ob

ligation, som icke är bunden vid index eller v'lrdet av utländskt mynt 

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

högst halva beloppet av stegringen av i~dex eller myntvärdetA Skatte

fri 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 e ller värdet av utländskt mynt . 

Mariehamn, den 23 januari 1963. 
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