
Å lands 1 an d 

Oäa 
1 s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med för-

slag till landskapslag angående ändring av 

N:o 4/1950. landskapslag~n om skattelättnader vid kommunal-

, beskattningen i landskap_et Åland för främjande 

av bostadsproduktionen, utfärdad den 1 februari 

1949. 

För att stimulera intresset för bygg~ndet av bostäder i land-

skapet tillkom landskapslagen den l ,februari 1949 om skattelättna-

der vid kommunalbeskattningen i landskapet Åland för främjande av 

bostadsproduktionen (6/49). Enligt denna landskapslag är skatt-

skyldig befriad från skyldighet a.tt erlägga skatt till kommun åren 

1948-1958 på grtµid av inkomst för sådan, huvudsakligen för bostads-

ändamål avsedd byggnad, vars uppförande påbörjats efter den 1 sep-

tämber 1947 men före den 31 december 1953. Samma befrielse till-

kommer även den, som anskaffat tomt eller jordområde efter den 1 

januari 1947 och å sagda tomt eller jordområde uppfört bostads-

byggnad, vars byggande påbörjats inom tidigare nämnda tid. Det-

samma är förhållandet med innehavare av aktie och andel i aktie-. . ~ ,_ 

\ 
bolag och andelslag, av vilkas to~ala tillgångar minst tref järdede-



de, som avses i lagen, Och vars bebyggande . påbörjats efter den 

lar utgöras av tidigare nämnda skattefria byggnader, tomter el 

jordområden, varjämte skattskyldig dessutom är befriad från • kil 

för fordran, som uppstått vid överlåtelse av tomt eller jordom 

april 1948, samt för inteckningslån, som upptagits efter den 1 

april 1948 och använts för uppförande av i lagen avsedd bostads 

byggnad. 

Sedan de s , k, Ara val agarna tillkolllll!.i t i riket ansågs ändamål 

ligt Och rättvist, att inkomsten från Aravahusen, tomter och jor 

områden, Vilka förvärvats efter den l januari 1947 och "'1Vänts s 

tomtmark för byggande av havahus samt aktier ooh andelar i akti 

bolag och andelslag, av Vilkas totala tillgångar minst tre fjärd 

delar utgöras ,av förenämnda byggnader, tomter och jordområden sa 

inkomsten från ränta, som erhållits för fordringar Och intecknin 

lån beträffande Aravahus, tomter och jorctområden även befriades 

t'rån skatt. 

Den av Landstinget antagna landskapslagen om stödjande och fr· · 

jande med landskapsmedel av bostadsproctuktionen i tätort uti land 

skapet Åland (29/49), d, v .s. landskapets Aravalag, tr1!dcte i kraft 

den 29 november 1949. Då det synes landskapsnämnden rättvist, at 

skattskyldig i landska.. tillkomma Skattefrihet bor "mnda tidigare n a 

., fa··r Aravahus 
J'ämväl pet har landskapsnämnden m.m., uppgjort förs lag 

landska.Psl agen till ändring av .d kommunalbeom skattelättnader vi 

skattningen Åland för främjande i landskapet av bostadsproduktio-

nen. rikslagens . . desamma som Ändringarna aro (441/49). 

Hänvisande .. rien vördsammast " landskapsnamnu, till förestående fa~ 

förelägga t till antagan Landstinge de nedanstående 

angående 

d s k ._a p slag L a n 

av l andskapslagen om ändring . id kommunal-s ka ttelättnader v 

beska t..tningen i landskapet av bostadsprodukÅland för främjande 

tionen, 1 februari 194~. utf ärdad den 

I enlighet med 1' .. lands att l, 2 och landstings beslut stadgas, 

3 §§ i landskapslagen den. tt lättnader vid 1 februari 1949 om ska e 

t ~ land för · landskape .I;-'_ kommunalbeskattningen i • fr ämJ'ande av bostads-

) l erhålla produktionen (6/49 sko a .. d de lydelse. f ölJ'ande an ra 

l §. 

Vid ko:mmunalbeskattninge n på grund av t f .. r åren 1948-inkoms 0 

i ke anses skattqar inkomst c. 1958 må såsom . k erhål-inkomst, vil en 

lits• 

1) fr ån byggnad, vilken at t användas är avseqd huvudsakligen 



för bostads ändamål cc h Vilken begynt uppföras efter den 1 s epte 

ber 1947 men före den 31 december 1953; 

2) från tomt och jord område, vilka förvärvats efter den 1 

ari 1947 och använts som tomtmark för ovan i l punkten avsedd 

.. byggnad; Och 

3) av aktie och andel i aktiebolag och andelslag, av vilkas t 

tala tillgångar minst tre fjärdedelar utgöras av ovan i l och 2 

punkterna avsedda byggnader, tomter eller jordområden. 

Från skattskyldigs övriga inkomst må dock icke avdragas omede l • 

bara kostnader för förvärv och bevarande av i 1-3 punkterna avse~ 
skattefri inkomst. 

Ovan i denna paragraf stadgad befrielse från erläggande av 

ska t t avser icke till mantalskommun utgående mantalsavgift. 

- ., - 2 §. 

Vid ovan i 1 § nämnda beskattning må icke heller såsom skattbar 

inkomst anses ränta, vilken erhållits~ 

1) på fordran, vilken uppstått vid överlåtelse av tomt eller 

jordområde, som avses i l § l mom. 2 punkten och vars bebyggande 

påbörjats efter den 1 april 1948; och 

2) på inteckningslån, vilket upptagits efter den 1 april 1948 

l1 använts oc . 
nad som avses i l § l~fr 1 f .. rande av bygg , f ör upp 0 

punlden. 

3 §. 

Såsom huvudsakligen dd i 1 § nämnd bygg 1 för bostadsändamål avse ' 

t sådan byggnad, nad skall anses endas 

1 ) av vars 1 ta minst sextiofem lägenheters sanunanlagda go vy 

.. bostads lägenheter, hundradedelar utgoras av varvid lägenhet i 

medrälmas; och källarvåning icke 

2) a.v vars i punkt 1 t g olvyta minst dda bostadslägenhe ers avse 

tre fjärdedelar högst etthundra kvadrattillhöra lägenheter om 

meter. 

Marie hamn den 1 februari 1950. 

Lantråd 

~ 

Viktor Strandfält. ~ 
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