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·--~ LAGUTSKOTTETS betänkande Ng 15/1953 med an
ledning av iandskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
skapslag om skattelättnader vid kommunalbeskatt-
ningen i landskapet Åland för främjande av bo

stadspro O.uktionen:. (:m 24/195 3) 
Med anledning av förenämnda framställ~ing1 varöver landstinget in

begärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsammast framhålla 

följande1 
Med omfattande av motiveringen till framställningen har utskottet 

beslutat förorda lagstiftningsåtgärder för främjande av bostadsproduk
tionen,. Ifråga om själva lagförslaget föreslå:;r utskottet nedanstående 
ändringar. - .. 

I landskapsstyrelsens motivering framhålles, att förslaget helt 
bygger på förslaget till rikslag .i ämnet, t_ill de delar sagda förslag 
berör kommunalbeskattningen. Detta är visserligen riktigt, men det är 
att märkat att statsutskottet föreslagi t vissa ändringar i regerings
propositionen, vilka även omf&ttats av Riksdagen. Utskottet har ansett 
nödvändigt, att dessa ändringar beaktas även av landstinget, ty 
i annat fall komma de skattskyldiga i landskapet i förmånligare läge 
än rikets skattskyldiga, så vitt fråga är om beräkningsgrunderna vid 
skattelättnadernas beviljande. 

Sta tsutskottet framhåller i sitt betänk'ande bl.~ a. följande: "Enligt 
lagförslagets 4 § betraktas såsom huvudsakligen för bostadsändamål an
vänd byggnad endast byggnad eller byggnadskomplex, av vars lägenheters 
sammanlagda golvyma minst sextiofem procent utgöras av bostadslägen
heter, av vilkas golvyta åter minst tre fjärdedel.ar urgöras av lägen-i' 
heter på högst etthundra ' kvadratmeter; Enär det är skäl att begränsa_ 

~ 

de av lagen avsedda skattelättnadarna att gälla endast sådana fallj i 

vilka lättnad är oundgängligen erforderlig, föreslår utskottet, att 
dessa stadganden måtte ändras på så sätt, att minst sjuttio procent av 
den förenämnda byggnadens golvyta utgöras av bostadslägenheter, av vil
kas golvyta åter tre fjärdedelar böra höra till lägenheter, vimka om
fatta högst åttiosju kvadratmeter. Emedan dessa ändringar innebära en 
begränsning jämfört med nugällande stadganden, föreslår utskottet,att 
de skulle tillämpas endast för sådnna byggnaders vidkommande, vilkas 

uppförande påbörjats den 31 december 1953 eller därefter. Detta har be
funnits ·motiverat av den anledningen, att ge skattelättnader,_ vilka i 

enlighet med den nugällande lagen beviljats byggnadert som uppfprts 
före sagda datumt icke skulle bliva minskade. 
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lfifill den n1=_1gäll.ande iag.en tillä.Ihpas på by ·nade , vtika.11 UpJ>fB:r:and 

inl etts f öre den· JJ.. ·. ~ · mbe~ l-9 ·"• m!~ft 4e1. ~ J..rag~~ t r ;lngas 1 kr~ 
senast sagda .A'il ·. f9r undv'ikan · . ~V j ._t -i e.v'lax ott :t .~ti~l~eterna att e 

hålla skattelältnader. tt : , . " . · • -~ 
Med stöd av cäet ovai\ ... ~~.förd~ ;f.ä~ ;~tskottet vardsaJnr11ast f~r l andat .. ; 

get f ör~slå, 
att landstinget ville bes l uta antaga det · 

-framst ällningen ingående l agförslaget sålyda 

"L .a n d ska p s 1 a ·~ · · 
.... l d k t Åland fo'·r · om skattelättnader vid kommunal beskattninge;n. i :: an. s a:pe 

främjande av bostadsproduktionen. .. ·· 
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas l 

l § ~ 

Vid lcommunalbeskattningen på grund av inkomst för åren 1948-1968 
skall såsom skattbar inkomst icke an_ses inkomst, vilken erhållitst 

1) från byggnad eller efter enhetligt byggnads:projeld uppfört och 

· .. t · 11h·· · t byg· ana· dskomplex som qVsetts att huvudsakligen samma agare ~ orig o ' . 

användas för bostadsändamål, och uppförandet av byggnaden eller komp-

lexet på börjats efter den l september 194 7,. men s enast den 31 decembe 

1958; 
2) fräri tomt e1iJr jord.område, som förvärvåis ef1ier den :i- januari 

·194 7 ~ch ahvänts till t6mtmark för byggnad eller byggnadslcomplex,_ som 

avses . i · i)' punktenJ 
. . 3) a.; aktie samt andel i aktiebolag och andels1ag t av ·vars tot~la 

tillgå:ngar minst tref järdedelar ~ b e sJcå'r av i 1) och 2l punkterna namn 
byggni der eller byggnadskompl~x . eller av tomter eller jordom:riåden •. 

· · Frdn ska tt~kyldigs övriga iUkomst må dock ick·e . av dragas kostnade~ 
för förvärvan4e :9oh bibe~llande av i ' punkt .e~na ·-1 -3 ?Y=?edd ska:ttefri 

• • .'t 

inkomst~ " 
stad.gandet . i 2 mom. inskr~er icke slt:attskyldigs rätt att på gru 

av allm~~ skattelag avdr~ga rähta på ·gäld från sin skattbara inkomst. 

Qva'-n i denn~ · pa"ragraf stadg~d. befrielse från erläggande av ska tt a 

ser icke till mantalskommun ut~äeii~e mantalsavgift~ 
2 § ; . 

Vid ovan f l § nämnda beskåttning ~· . ~åsom , skattbar inkomst icke 

anses ;änta ·eller annan ~. därmed jämförlig, inkomst av t 

1) fordran, som up:p~mmi t vid öv·erlå telse av tomt 

s om avses i 1 § 1 m'o~/ 2' pu.Dkten ooh vars bebyggande 
. .. . ' . . ~· . . ' . ' . 

och j ar dom.råde, 

påbörjats efter 

den'· 1 a};>ril ' 19481 ·· . · . 
· ~ 2) inteckn.ingslå~ eller kommun eller fö~sa~ling beviljat an~at 

som .lyftatsefter ' den i -april 1948, ' och som använts till uppförande 

.. 
~V' 'fui)l':c-gnad ,11.er byg. n dskomplex, s om avses ;i 1 § 1 uom. 1 punkte.!l, 

~ller till omsättning av lån, som använts -för sagda ändamål. 

3 
§ • må 1· cke g<>~11 · .. · 1a··.n1J',re +-__ ".-,, Skattelättnad, varom ~ tadgas. i i o.cb. 2 · §§, ..... o v"':.~ 

än tio år. Vi;ä beräkria!J.det· e.y denna -tid niä å ret 1948 . ic~e medräknaso 

4 §. 
I l § 1 mom .. 1 punkten nämnda · byggnad eller byggna dskomplex skall . 

anses använd huvudsakligen för bostadsändamål, då - . . 11 

1) l ägenheternas sammanlagda golvyta, källarvåningens utr ymmen i cke 
medriiknade , minst sextiofem procent eller då frå aa är om b nad elle 

' . :· ' 

byggnadskom12lex., vars uppföranqe, ,,Eå börjats den 36 de,o,embe:r: 1;953 eller 

senare . mill;s,t sju,ttio procen.t utgöres av bostadslägenheter eller för 

invåna rnas gemensamma bruk avsedda utrymmen f\h" bostads ändamål.t och 

2) min.st tre fjärdedelar av i l punkten avsedda bos t a dslägenheters 
11
. 

golvyta utgöres av lägenheter på högst etthundra kvadratmeter eller, d. ' 

fråga är o:n by;ggnad eller b;y.:ggnadskomplex, vars ui:m,föi:B:n.de påbörjats 

~ .1.1 de.o,e~~er 195,l eller, se,n,a,:r;:e,•, högst åttiosjy, Js;v:a,dratmeter. 

Såsom huv'udsakligen använd för bostadsändamål anses ävei1 byggnad mea 

cent.ralvärmeanläggning eller annan servicebyggnadj som huvudsakli.gen 

tj änar en eller flera byggnader eller byggnadskomplex,; vilka uppfylla 

i 1 mom. 1 oc·h 2 punkterna nämnda villkor. 

Såsom huvudsakligen för bostadsändamål använd må icl{e anses del av 

by~gnad, ej heller byggnad, som icke av ägaren eller innehavaren an

vändes såsom s ta\iigvarande bostad , utan är avsedd till semesterbosta.d .. , ~ . 
för honom eller hans familj eller för annan liknande tillfällig vistels 

5 §. 
s'äsom i l § 1 mom. 2 punkten avsedd skattefri tomt eller där avsett . ' . 

skattefritt jordoniråde, skall anses högst '1en f2mfaldiga bottenarealen 

för byggnad eller byggnadskomplex, s om nämnes i l n1om:; 1 punkten av 

samma paragraf. Understiger sag?a bostadsareal tvåtusen kvadratmeter , 

må likväl ett område av nämnda storlek anse s som skattefritt. 

Tomt inom stadsplaneområde, s .0,m är tillfullo beoyggd; må utan hinder 

av den i 1 mom. stadgade inslcränlcningen i sin helhet anses såsom skatte 
fri~ 

6 §. 
I 1 och 2 §§ stadgad skattelät-'i;;nqd beviljas av vederbörande skatte

myndighet, och bör utredning företes om att förut sättning för erhålland 

av skattelättnad före finnes / innan beskattningen s:).utförts. 

IIa r i l § 1 mom. l punkten avsedd byggnad elle r byggnadskom:plex vid 

beska ttnin,c::;ens verkställande ännu ej. färdigbyggtst skall detta e j ut

göra hinder för skattelättnad• om uppenbart är at t byggnaden e ller by gg-
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n(:ldskotnplexet i färdigställt 'beboeligt skiok komraer att uppfylla 1 4 
stadgade villkor. Skulle, sedan bygg~d eller 'byggnadskomple~ bragta 

beboeligt skick, framgä, a:tt skat·l;elättnad ej bort bevilj·as, skall 

ännu ej påförd skatt' jämte ·egentuell skatteförhöjning fastställas me 

efterbeskattning och därvid tillämpas, vad om efterbeskattning och e 

taxering är särskilt stadgat. 

~~ 19/1953. -
STORA UTSKOTTETS betänkande m 19/1953 

med a nledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Ålunds landsting med förslag 

till lc.ndskapslc. g om skattelättnader vid 

kommunslbeskattningen i landskapet Åland för 

främjande av bostadsproduktionen, (m 24/1953) 

7 §. Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

Landskapsstyrelsen äger utfärda nödi@;a anvisningar angående til .. ~~ 15/1953, har däröver ingegärt stora utskottets utlåtande. . 

ningen av denna landska.jpslag samt om den utredning~ som· erfordras fö Stora utskottet h r vid behandlingen av ifrågavarande lagförslag 

att skattslcyldig skall komma i åtnjutande av i landskapslagen stadgad enhälligt omfc.ttat lagutskottets betänkande och får därför vördsamt 

skattefrihet• föreslå 

8 §. 
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft och skall tillämpas 

från och med den 31 december 195}. Genom densamma upphävas landskaps. 

lagen den l februari 1949 om skatteJ.ättnader vid kommunalbeskattninge 

i landskapet Åland för främjande , av bostadsproduktionen (6/49) samt 
landskaps lagen den 14 juni 1950 ( 23/50) angående ändring av landskap 

lagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen i landskapet Åland 

för främjande av bostadsproduktionen, utfärdad den 1 februari 1949o 
ntiariehamn den ~6 november 1953• 

Pä lagutskottets vägnarr 

c2 . . . ' 
./. - .. c-;;il~no;{.7!-

Nä~varande i utskottet 1 Herra.an Mattsson, ordförande~ Jan ·Erik Eri» 

son, Fåvais; Nord.man och Persson. 

att landstinget ville godkänna lagfi;)rsla

get i den lydelse lagutskottet föreslagit. 
Mariehamn den 24 november 1953. 

/ 
/ 

På stora utskottets vägnari 

c.sa.-~-..:~-· --?' __ / 6-1- C>----· - ~ 
-----va1t-er 4'ohansson. -- -=-

Närvarande i utskottet: ordföranden Co.rl H-;-lmcfvist, viceordföranden 

Gunnar Holmberg samt ledam.öt.erna Gunhild Berglund, Hugo Carlsson 

Philip Eklöw, Anton Fällman, Trygve Johansson, Helge Klingberg, ~r
tel Söderlund och Wilh. Wilenc. 
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