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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
Ng 4/1964.
förslag till landskapslag om skattelättnader
för statens år 1964 emitterade obligationslån.
Under de senaste åren har genom varje år utfärdad speciallag skattefrihet för ränta och indexgottgörelse på vissa av staten emitterade obligationslån medgivits, varigenom räntesatsen för dessa obligationer
kunnat fastställas lägre än vad som annars hade varit nödvändigt. Ehuru verkan av dessa åtgärder kunde bliva menlig för det åländska närings- .
livet, om statsobligationer skulle tecknas i proportionsvi s alltför
stor utsträckning, har landskapsstyrelsen och Landstinget hittills an\1
sett det lämpligt att bevilja skattelättnader vid kommunalbeskattningen
I
i landskapet enligt samma grunder som i riket. Då det statsfinansiella
, I
läget för närvarande påkallar större upplåning genom obligationslån
än under de senaste åren, synes också i år en sådan skattelättnad böra
I
medgivas . Landskapsstyrelsen föresl å r därför, att Landstinget för landI
skapet antager en landskapslag beträffande sådana skattelättnader vid
I
kommunalbeskattningen, som i riket medgivits enligt lagen den 20 december 1963 om skattelättnader för statens å r 1964 emitterade obligationslån .
Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga Landstinget till antagande nedans tående
L a n d s k a p s 1 a g
om skattelättnader för statens år 1964 emitterade obligationslån.
I

I

1

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas :
Vid kommunalbeskattningarna för å ren 1964-1974 skall såsom fysisk
persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta
på sådan av staten år 1964 emitterad, i finskt mynt utställd obligation, som icke är bunden vid index eller värdet av utländskt mynt eller som är bunden vid index eller värdet av utländskt mynt till högst
halva beloppet av stegringen av index eller myntvärdet . Skattefri inkomst är vid nämnda beskattningar i fråga om fysisk person eller oskiftat död s bo även i samband med betalning av ränta på ovan avsedd obligation eller vid inlösen av obligationen er lagd gottgör·e lse för stegring
av index eller värdet av utländskt mynt.
Mariehamn, den 20 februari 1964.
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Lantråd

