
1988-89 L t-Ls fram st. nr 10 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

. till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 5 § landskapslagen om bo

stadssparpremier. 

För att förbättra möjligheterna för unga personer att köpa sin första ägar

bostad på Aland och för att främja deras bostadssparande utbetalas sedan den l 

januari 1984 bostadssparpremie för bostadsspardepositioner enligt landskapslagen 

om bostadssparpremier (16/82). Premien betalas ur landskapets medel och utgör för 

närvarande 4.500 mark. Dessutom utgår 500 mark för varje minderårigt barn som 

bor i samma hushåll som deponenten då premien utbetalas. Den ränta som en 

penninginrättning betalar på bostadsspardeposition har bestämts utgående från 

räntenivå på vissa kontoformer så att den inte utgör skattepliktig inkomst för 

deponenten. 

I enlighet med landskapsstyrelsens förslag till landskapslag om skattelättnader 

för depositioner och obligationer (1988-89 L t-Ls framst. nr 2) ändras sättet för 

bedömning av om räntan på bankdepositioner är skattefri eller inte. 

Landskapsstyrelsen föreslår att räntan på bostadsspardepositioner skall 

beräknas så att den utgör Finlands Banks grundränta minskad med 4,25 

procentenheter vilket motsvarar nuvarande räntenivå för dessa depositioner (3,7 5 

%). Tilläggsräntan har i praktiken varit 1,25 procent per år trots ändringar av de 

räntor som legat till grund för dess beräknande. Tilläggsräntan föreslås därför 

fastställd i landskapslagen till I ,25 procent per år. 

För att ytterligare underlätta bostadsanskaffningen för bostadssparande barn

familjer föreslås den förhöjda premie som utbetalas för varje minderårigt barn 

ändrad från 500 mark till 800 mark. 

I riket har liknande 1agstiftningsätgärder föreslagits (1988 rd. - RP nr 166). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 5 § landskapslagen om bostadssparpremier 

I enlighet med landstingets beslut ändras 5 § landskapslagen den 21 april 1982 

om bostadssparpremier (16/82), sådan den lyder i landskapslagarna den 25 februari 

1986 (13/86) och den 1 april 1987 (16/87), som följer: 
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5 § 

På bostadsspardeposition betalar penninginrättning ränta vars årliga storlek är 

Finlands Banks grundränta minskad med 4,25 procentenheter. Dessutom betalar 

penninginrättning för det är dä deponerandet inleddes och för högst fem kalenderår 

därefter pä depositionen en tilläggsränta vars storlek är 1,25 procent per år. 

I bostadspremie betalar landskapet pä bostadsspardeposition 4.500 mark för 

den bostad anskaffningen gäller. Premien höjs med 800 mark för varje minderårigt 

barn som bor i samma hushåll som deponenten då premien utbetalas. 

Denna lag träder i kraft den 

Landskapslagens 5 § 2 mom. tillämpas på premier som utbetalas den 1 januari 

1989 och därefter. 

Har premie för minderårigt barn utbetalats under tiden 1 januari 1989 -

1989 har deponenten rätt att utfå beloppet av skillnaden mellan 

premien för minderårigt barn enligt denna lag och premien för minderårigt barn 

enligt tidigare gällande bestämmelser. 

Mariehamn den 24 november 1988 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


