816
Å 1 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 landsting med
m 3/1967.
förslag till landskapslag om skattelätt~der för
obligationslån, som emitteras är 1967.
Under de senaste ären har skattelättnader fastställts för statsobligationer vid kommunalbeskattningen i landskapet enligt enahanda grunder
som i riket genom årliga speciallagar. Däremot har skattelättnader icke
efter år 1960 medgivits obligationer, som emitterats av andra än staten.
I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagen om
skattelättnader för obligationslån, som emitteras år 1967 (Prop. 110/66)
framhålles, att olika placeringsobjekt under de senaste åren till följd
av beviljade skattelättnader icke erhållit samma ställning. Regeringen
har dock för avsikt att så småningom avskaffa dessa skillnader, som är
ägnade att hämma finansieringsmarknadens utveckling. I första skedet
skulle skattelättnaderna för statens obligationer inskränkas och samma
skattelättnader skulle fastställas att gälla även av kommuner och privata företag emitterade obligationslån.
Riksdagen antog sedermera lagen (FFS 576/66) , enligt vilken halva
beloppet av räntan för ifrågavarande obligationer inte skall anses såsom fysis k persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst vid
stats- och kommunalbeskattningarna i riket för åren 1967-1977 och att
halva värdet av obligationen icke skal l anses såsom skattepliktig förmögenhet för dem. Indexstegring och gottgörelse genom stegring av värdet av utländskt mynt skulle i sin helhet betraktas såsom skattefri inkomst i fråga om nämnda skattskyldiga.
Då det icke synes vara skäl att ställa motsvarande obligationer i
ett sämre läge i landskapet 1 _har landskapsstyrelsen stannat för att såsom tidigare föreslå motsvarande skattelättnadslag för landskapet.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen förelägga
landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
om skattelättnader för obligationslån, som emitteras är 1967.

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
Vid kommunalbeskattningarna för åren 1967-1977 skall såsom fysisk
persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses halva
beloppet av räntan på är 1967 emitterad, i finskt mynt utställd obligation, ej heller indexstegring eller gottgörelse för stegring av värdet
av utländskt mynt.
Angående f örskottsinnehållning samt redovisning därav skall lända
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-2till efterrättelse vad i riket därom är stadgat.
Mariehamn~

den 14 februari 1967 .
på landskapsstyre lsens vägnar:
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