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Å 1 a n d s
s e s

m 22/1957.

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

framställning till Ålands landsting me d

förslag till landskapslag om skattefrihet för
vissa av statens indexbundna obligationer vi d
kommunalbeskattningen i landskapet Åland.

Genom lag av den 21 december 1956 (FFS 627/56) har gottgörelse
på grund av indexförhöjning på vissa av staten under åren 1955 och
1956 emitterade obligationer förklarats för icke skattepliktig inkomst.

DåJandskapsstyrelsen anser det skäligt att sådan gottgörel-

se icke heller i landskapet vid kommunalbeskattnin gen betraktas som
skattbar inkomst, borde en landskapslag i ämnet antagas.

Med hänsYj

till lagstadgandets speciella innehållhar det icke kunnat inarbe-
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I:

I

tas vare sig i landskapalagen om kommunalbeskattning i landskapet
Åland eller landskapslagen om skattelättnad, som skall beviljas
I

ägare av vissa depositioner; obligationer och andelsbevis samt e'
mottagar,~

av vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskattningen i

landskapet Åland utan föreslås antaget som särskild landskapslag.
Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt
förelägga Landstinget till antagande nedanstående

L a n d s k a p s 1 a g
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om skattefrihet för indexförhöjningen för vissa av statens inde
bundna obligationslån vid kommunalbeskattningen i landskapet Ål

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

Utan hinder av vad i gällande landskapslagstiftning om kommu
nalbeskattningen i landskapet Åland stadgas skall gottgörelse ,
i form av indexförhöjning erhållits i samband med räntebetalnin
på eller inlösen av finska statens indexbundna 1955 års obligationslån med rörlig ränta, 1955 års 6 1/2 procents obligationslå
1955 års 5 procents obligationslän,1955 års andra 5 procents obligationslån, 1956 års obligationslån med rörlig ränta, 1956 års

6· 1/2 procents obligationslån samt 1956 års andra och tredje obl
gationslån med rörlig ränta, vid kommunalbeskattningen i land ska
Åland icke anses som skattbar inkomst.
Mariehamn, den 31 oktober 1957.
På

Lantråd

styrelsens vägnar:

~~

ans son.
Landskapssekreterare

~··
olf Sundman.

