
J~.lands landskaps nämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landskaps lag angående skattelättnader, vilka 

skola beviljas ägare av vissa depositioner , obli -

N~o 25/1948 . gationer och andelsbevis samt mottagare av vissa 

skuldförbindelser vid komnunalbeskattningen i 

landskapet ,f:land på grund av inkomst under åren 

' 1948- 1955 . 

Den 4 mars 1948 antog Landstinget efter.motion av vicetalman Tor 

Brenning landskapslag ang2,ende skattelättnader, vilka skola beviljas 

ägare av vissa depositioner och obligationer vid kommunalbeskattnin-

gen i landskapet ._land 0 

p EL grund av inkomst under åren 1948-1955 . 

Landskapslagen utfärdades den 12 maj 1948 . Motionären byggde sin 

framställning helt på Regeringens proposition till rikslag i ämnet. 

Emellertid är riket s av Riksdagen antagna lag i väsentliga punkter 

icke överensstämmande med fijrenämnda landskE.pslag. Sålunda äro även 

ägare av andelsbevis i den f örvaltPingskoncern för ersättningsaktier, 

varom stadgas i rikets l&g av den 5 maj 1945 (392/45 samt mottagare 

av statens skuldförbindelse jämlikt l~gen den 28 juni 1940 om snabb-

1-·~lonisation av den förflyttade befolkningen (360/40), jordanskaff-

· I 

I 



~· 

-~ , ~ saa 
ningslagen av den 5 maj 1945 (396/45) och därtill anslutn~ lagst 

tagit nedanstående 

ning samt lagen den 18 oktober 1945 om ersättande av egendom, 
8 01 L a n d s k a p s l a g 

enlighet med vapenstillestLndsavtalet återbördats till Socialist i 
om skattelättnader, vilka skola beviljas ägare av vissa depositioner, 

Rådsrepublikernas Förbund ( 1021/45) berättigade att verkställa. i f 
obligationer oc an e s evi u h d l b · s sam+-· mot tagare av vissa skuldförbindel-

t 

gakomna avdrag . Det helt skattefria ränteavdraget har _av Riksda g 
ser vid kommunalbeskattningen i landskapet . land på grunda v inkomst 

fas t s t ällts till t ret t iotusen mark , och för den del som överskjut 
under åren 1948- 1955 . 

detta belopp får avdragas hälften , likväl ej mera än sanmanlagt e 

hundrafemtiotusen mark . Mo~varande belopp i landskapslagen äro 
1 §. 

tjugotusen resp . etthundratusen mark . För att få landskapslagens 
Ägare av depositi on , vilken placerats 1 inhemsk bank, sparbånk, an-

stadganden överensstänmande med dem. i rikslagen , har landskapsn" 
delskassa , postsparbanken eller andelslags sparkassa på annat än 

uppgjort f örsla till ny landskapslag i ämnet . Närmare motiveri ~ 
check- och därmed jämförligt konto, ägare av statsobligation, lydande 

-torde icke vara av nöden . 
på finska mark , samt ägare flV den i lagen den 5 maj 1945 om förvalt -

Hänvisande till f!;)restående får landskapsnämnden vördsammast ff 
ningskoncern för ersättningsaktier (392/45) åsyftade koncernens an-

lägga Land stinget till antagande re danstaeride 
delsbevis ävensom emottagare av statens skuldförbindelse jämlikt la-

L a n d s k a p s l a g 
gen den 28 juni 1940 oE1 snabbkolonisation av den förflyttade befolk-

om skat te.lät t nader, vilka skola beviljas ägare av vissa deposi ti o 
ningen (346/40) , jordanskaffningslagen av den 5 maj 1945 (396/45 

obligationer och andelsbevis samt mottagare av vissa skuldförbin ae' 
och därtill ansluten lagstj_ftning samt lagen den 18 oktober 1945 om 

ser Vid kommunalbeskattningen i 1andskanet r1am på e;rund av inkolli 
ersättande av egendom , som i enlighet i:ned vapenstillest&.ndsavtalet 

under åren 1948-1955. 
återbördats till Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund (1021/45) , 

På frarnställnin av .lands lanaske.psnämnd har 1~lands landsting 
är berättigad att vid den beskattning, som på grund av inkoinst för å -



ren 1948-1955 skall verkställas till kouunun i landskapet ;~_ land , f 
. ~ 

ränteinkomsterna av dessa depositioner, obligationer, andelsbevi 

ler skuldförbindelser s:J.som s1mttefritt ·avdraga deras ·smnfällda be 

lopp intill trettiotusen mark samt för den del, som överskjuter· 81 

nämnda belopp, hälften, likväl icke mer än sammanlagt· etthundrafe 

tusen mark. 

Vad i 1 mom. är stadgat, gäller icke medel, som av penninginrät 

ning deponerats i annan penninginrättning, eller penninginrättnin 

tillhöriga obligationer och andelsbevis, ej heller ränteinkomster 

dylika depositioner, obligationer och andelsbevis . 

2 §. 

Denna landskapslag, varigenom landskapslå.gen den 12 maj 1948 a 

·, 

gående skattelättaader, vilka skola beviljas ägare 

tioner och obligationer vid kommunalbeskattningen i landskapet 

på grund av inkomst under åren 1948-1955 ( 15/1948) upphäv,es , skal 

tillämpas från och med den 1 januari 1949. 

Marie hamn den 28 september 1948 . 

På landskaps nämndens vägnar; 

Lantråd 
Viktor • 

Landskaps sekreterare 

; 

NQ 14/1948 • 

LA\ UTSKOTTETS betänkande NQ 14/1948 med anled

ning RV 1Rnds1rnpsnämndens framställning till 

Ala nds l a ndsting med förslag till landskapslag 

angående sk~ttelättnader, vilka skola beviljas 

ägare a v vissa depositioner, obligatione r och an

delsbevis samt mottagare av vissa skuldförbindel

s e r vid kommunalbeska ttning i landskapet Åland på 

grund av inkomst under åren 1948-1955, 

Förenämnda fr ams t ä llning, vs röver l ~ndstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtnnde, har utskottet beha ndlat och får på skäl, som i lnndskapsnämn

dens mot i ve ring fr 2nih.ålli ts, för lands tinget vördsammnst föres 1 å, 
ntt landstinget ville godkänna lagförslaget. 

Mariehamn den 5 oktober 1948. 

Närvarande i utskott e ts . Tor Brenning, ordf., Herman Mattsson, Gunnar 

J ansson, J.A. Sjöblom och Paul Påvals. 


