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Å r a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s' framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om skatte

lättnader vid bostadsproduktionen. 

För att främja produktionen av bostäder har man såväl i riket som i 

landskapet beviljat skattelättnader alltsedan 1948. Gällande lagstift

ning, som är av temporär natur, avser byggnader, som uppförts före ut-

gången innevarande år. Då bostadssi tuationen i riket fortfarande icke 

~r tillftedsställande, anser man det nödvändigt att bevilja skattelätt

nader ocltsä för de närmaste årens bostadsproduktion. En lag härom har ut

~färdats deh 25 augusti 1962 (FFS 464/G2) gällande bostadsproduktionen 

~nder åren 1963 - 1966$ 
Också i Mariehamn synes ett visst behov av ytterligare bostäder före

ofu ock situationen kan betecknas såsom i stort sett tillfredsstäl...., 

lande. Ett underskott på moderna familjebostäder om 2-4 rum och kök an-

. ses föreligga, ehuru man icke i nuvarande fria hyresförhållanden har 

aktuella statistiska uppgifter att tillgå för en bedömning av situationen 

Då just uppförandet av bostäder av denna storleksordning främjas genom 

den i riket antagna nya lagen, föreligger sakliga skäl för antagande av 

en motsvarande lagstiftning för landskapet, här givetvis de 

nalbeskattningen och eventuell landskapsskatt. Oberoende härav 

ägarna av i rikets ovannämnda lag avsedda byggnader att bli b 

till skattefrihet ifråga om inkomst- och förmögenhetsskatten st en 

och stämpelskatten i samband med förvärv av fastighe..:ter och bos tadsaktier 

Hittills gällande skattelättnader för bostadsproduktionen har möjlig-' 

gjort uppförande av mycket små bostadslägenheter utan ogynnsam verkan 

på skattelättnaderna. Härav har följt, att boendetätheten i landet, som 

i jämförelse med övriga nordiska länders boendetäthet måste anses vara 

för hög 1 icke genom de beviljade lättnaderna nedgått i önskvärd grad. G2-
nom rikets nya skattelättnadslag har man eftersträvat en gynnsammare ut~ 

veckling i detta avseende genom att begränsa det tiilåtna antalet små 

lägenheter i byggnader, som berättiga till skattelättnad. Sålunda får ick 

mer än en tredjel av lägenheterna i byggnad unqerstiga 50 m2 • 

I de större städerna i riket förekommer det i rätt stor utsträckning 9 

att aktielägenheter tecknas av personer? som icke har för avsikt att bö 

i lägenheterna utan skaffa sig aktielägenheter för att spekulera i skat

tefriheten. För att stävja sådant missbr~k har i rikets nya lag intagits 

föreskrifter om minskad skattefrihet för sådana fall. 

Landskapsstyrelsens nedanstående förslag är i sak helt övErensstämmelse 

med rikets lag såvitt det gäller kommunalbeskattningen. Då rikets verk-

ställighet sförordrting icke blivit utfärd förrän ärendet behandlades 
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i landskapsstyrelsen, har i 3 § införts en hänvisni ng t i l l rikets gäl.._ 

lande. stadganden beträffand e bostäder för å l dringar och studerande, ef

·~ersom lan dskapsstyre l sen ans er det tvivel underkastat, om stadganden 

härom kunna införas i landskapsförordning . Däremo t synas bestämmelser 

om grunderna för beräkningen av lägenhetsareal er o .dyl. kunna intagas 

i landskapsförordning, varför ett stadgand e om rätt för landskapssty:t'el

sen att utfärda en sådan ingår i förslagets 12 §. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskaps styrelsen vördsamt 

för e l ägga I· and stinget till a ntagande nedanstående 

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

om skattelättnader vid bostadsproduktionen. 

I enlighet med Ålands lands tings beslut s tadgas: 

1 §. 
Ägare av byggnad, som användes för bostadsändamål, samt den, som i 

·Jgenskap av delägare i bostadsaktiebolag eller medlem i bostadsand els

l ag äger rätt att besitta bostadslägenhet i dylik byggnad, beviljas 

skattelättnader v id kommunalbeskattningen i landskapet Åland och vid 

1.L}JIJbö rd av landskaps skatt enlig t vad i denna lag stadgas: 

Vad i denna lag stadgas om byggnad, gäller även efter enhetlig bygg

nads:p l an uppfört byggnadskomplex, vars byggnader tillhöra en och samma 

;igare. 

Såsom egnahemshus anses i d enna l ag byggnad, som omfattar högst två 

lägenheter vilka båda äro bostadslägenhet er. 

2 §. 
Denna l ag t illämpas på byggnader, vilkas uppförand e påbörjats tidigas1, 

d.0 :;:1 1 januari 1963 och senast den 31 december 1966. 

Uppföraaäe av byggnad elle r byggnadskompl ex anses påbörjat, försåvitt 

i.-;ke av s ä rskilda omständigheter annat framgår, då med undantag för mö j ..,.. 

li ga grävnings arbeten arbetet på grunden för byggnaden eller byggnads

komp l exets första byggnad inletts . 

3 §, 

Skattelättnader bevi ljas för byggnad, var i 

.l) bostadslägenheternas areal är minst 85 procent av totalarealen av 

12:genheterna i byggnad en; och 

2) av bostadslägenhet e rnas totalantal högst en tre dj e de l har en lä

,;;;c::1hetsareal understigand e 50 kvadratmeter och inge n bo stadslägenhets lä-

f enhetsareal överstiger 120 kvadratmet er. 

Skattelättnader beviljas jämväl för sådan byggnad för centralvärme-

9.ttläggriing eller sådan servic ebyggnad, som huvudsakligen användes för 
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8 n eller fl era ovan avsedda byggnad 0r •, 

J)et ovan i l mom. 2 punkt e n ingåend e stadgandet, enligt vilket av 

boatadslägenh:ternas tot alantal högst en tredjede l må hava en golvareal 

understigande 50 kvadratme ter, äger icke tillämpning på byggnad, som 

~~vändes enbart för åldringars eller studerandes bostadsändamål och som 

vi d inkomst-- och f örmögenhetsbeskattningen till staten berättigar till 

skattelättna de 

Såsom i 3 § e.vs8cJ'1. byggnad anses icke byggnaj, som använc:!.es endast 

till semesterb ostad elle r för annan liknande tiilfkllig vistels0. 

5 §. 
Till bostadslägenh2ts golvarGa::_ skall räknas cm på lägenheten falland 2 

proportionell a nde:i . av golvarealen av d e i byggnaden befintliga utrymmen, ' 

som ansluta sig till boendet och äro avsedda att användas för invånarnas 

samfällda bebov, 

Vid ber2,knand et av totalarealen av lägenheterna i byggnaden beaktas 

icke garageutryffimen 9 såframt de icke överstiga 10 procent av totala.Yealen 

av läg enhe t erna :i_ byggnaden i likväl så, . att garage i egnahemshus och 

eådant radhus, som omfattar endast bostadslägenheter 9 icke räknas såsom 

lägenhet 9 om garaget anlitas enbart av innehavare av bostadslägenhet i 

huset, 

6 §0 
Susom ägares av byggnad beskattning sbara inkomst anses icke förmån 

och andra inkomster, vilka erhållas av i 3 § avsedd byggnad, som använ~s 

hela skatteåret huvudsakligen av ägaren eller hans familj såsom bostad ? 

och av sådan byggnads tomtmark eller av bostadslägenhet i huset. 

Andra än i 1 mom. avsedda inkomst er, som e.:'hålli ts av byggnad och av 

dess tomtmark, anses icke såsom ägarens av byggnaden beskattningsbara 

inkomst 9 ifa.LJ_ byggnad ens uppförande påbörjats under år 1963. Har upp

förand e t påbörj c.t s under år 1964, anses tre fjärd edelar icke såsom äga

rens beskattningsbara inkomst, och har uppförandet påbörjats under år 

1965 el l er &.r 1966, hälften av dessa inkomster. 

Ovan i 1 och 2 mom. nämnda skattelättnader b:evil jas för tomtmark, 

därest der. anskaffats tj_digast år 1958. Såsom tomtmark anses högst den 

f ernf aldiga grundarealen av byggnaden 9 dock minst 2. 000 kvadratmeter o Inom 

stadsplaneområde belägen tomt, varav minst 90 procent av vad som enligt 

stadsplanen är tillätet 1 bebyggts, anses likväl i sin helhet såsom ovan 

avsedd tomtmark. 

7 §. 
Utgöra i 3 § avsedda byggnad er och i 6 § avsedd tomtmark för dem 
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minst tre fjärd edel ar av _bostadsaktiebola@eller bostadsandels l ags tota

l g, ti llgånga:!.1 9 skall såsom de l ägares· ri bos tadsakti e bo l aget e ll er med

l ems i bostads a~del s laget beskattningsbara inkomst icke anses förmån 

eller andra inkomster av i sådan byggnad belägen bostadslägenhet 1 var

till han enligt bolagsor dningen eller ande l s l agets stadgar har besitt~ 

ni:r:gs rät t, f:örsåvi tt J_ägenheten he l a skatteår et använt s huvud saklie;e n 

av delägaren elJ_er medl emmen el l e r hans familj e J_ler jfall qyg~nad~~ 

up:r:iförande påb örjats under å r l963 ~ 

Har i 1 wom., avsedd bostadslägenhet i,Qke U f.l.d G:r 1;rt"t hel t @lt;att@år an....,. 

vänts huvudsakligen av delägaren elle;r me Q.iemm13n eller hans f ami lj 9 anses 

icke såsom delägarens eller medl emmens b a~kat-cningsba+a inkomst, if al~ 

pyggpadcm!3 uppförande påbörjats und er år J._ ~64, tre fjärd e delar och; 

if all u:g:pförand e t påbör jats u nder år 1-965 ~;L :J,_ e r å:r 1996 9 hä~ft en av d e 

från Higenhet en erhå1lna i nkoms t ernas be1.@PP, 

8 §. 

Från ska ttskyl dj_ gs beskat tningsbar a i nkomster må :i,,~k ~ ayO, r agas kq§t

nader för förvärvande och bibehållande av skatt2fri inkomst i s~m avi'?§S 

i 6 09h 7 §§. Såsom sådana kostnader anses även rä,nteutgift,er ~ 

Ägar e av egnehenshus 9 som uppfyller de i 3 § nämnda förutsättningarna, 

så ock de l ägare i bostadsakt i ebolag ellGr medl em i bostadsand el s l ag ,som 

avses i 7 § 9 vilken använt byggnad eller l ägenh et, til l vilken han enligt 

bolagsordningen eller and elslage ts stadgar h a r b esittningsrätt, såsom , ! 

bostad för sig eller sin familj , är dock berättigad att i enlighet med 

allmänt gällande stadganden a ngående avd r ag av ränt eutgifter från sin 

beskattningsbara inkoms t även avdr aga ränt a p å gä ld, som hänför s i g till 

sagda byggnad jämte dess to mt mark ell er till aktier eller ande l ar, se: 

ocrättiga till bes ittning av sagda lägenhet, t ill den del dessa räntor 

hänfö r a s i g till cm sådan del av byggnad jämt e tomti:nark el-l er av +,ägen~ · 

he-t, som c.ot s~.r .r_;_,::_~s:".' d en bos t adsyta, vilken und er h e la skatt eåre t använts 

2v honom eller hans fami lj~ Ägare av här avse tt egnah emshus är berätti

gad att från s i na övriga i saijlma kommun beskattningsbara inkomster avdra

ga den på ovanavsett sä~t b e räknad e räntan på gäld, som hänför sig till 

nämnda byggnad . 

9 §. 
Skattelättnader i enlighet med denna l ag beviljas vid kommunalb e skat t

ning en for ~ren 1 9 63 -- 197 2. 

10 §. 
Den omständighe ten, att byggnad ännu icke är fåfd i g; utgör ick e hinder 

I 0 /- . . -. ) ' 

för bevi 1 j and c av skatt e l ättnad, om det _epl.igt för.ctcdd ut r e dning är 

uppenbart, att byggnaden i beboeligt skick ko mmer a tt uppfyll a förutsät t 

ningarna fär skattel ättnad c Framgår det? sedan byggnaden brag'ts i beboe-
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li e t skick, att skatt elättnad icke borde hava beviljats, skall den skatt, 

som icke blivit påförd, jämte måhfinda u t gåend e skatteförhÖ jning fast

ställas genom efterbeskattning med iakttagande av vad därom är särskilt 

stadgat. 

11 §. 
Myndigheter, vilka övervaka byggand et, samt övriga kommunala och 

statliga myndighet er skola verkställa de synefö rrä ttningar, som erfor dr2-

f ör konstaterande av förutsättningarna för de i denna l ag stadgade 

skattelättnaderna, samt avgiva nödiga utlåtanden och utfärda erforde~li g 

intyg. 

12 §. 
Närmare bestämmel ser om verk:::itäLj_igheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas genom landskapsförordning. 

Mariehamn, den 12 oktober 1962. 

På 1~k sstyrelsens vägnar: ___ ___ 

Lantråd ~'J 
~agberedningssekreterare 


