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LANJJSKAPSSTYRELSF.NS FRAMST.iiLLi\TING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om skattelä ttnader fö~ 
depos·i tioner vid kom:cuna1beskattningen. 

Skatteltittnaderna för depositione~ grundar sig pä en särskild 
skattelättnadslag, som givits vartannat år för två år åt gången. 
I samband med revisionen av kommunalbeskattningslagen avser land-

. skapssty.celsen att perrranent införa skattelättnader för ifråga
varande depositioner. Då emellertid den reviderade kommunalbeskatt

ningslagen icke ko~mer att träda ikraft förrän från den 1.1~1976, 
f öreslå1: landskapsstyrelsen. att en ny ska ttelättnadslag för depo
sitioner skulle utfärdas, vilken skulle gälla som en fortsättning 
på landskapslagen den 24 maj 1972 om skattelättnader för depositio
ner vid kommunalbeskattningen (28/72). 

-I riket har motsvarande lag givits den 14 dece~ber 1973 (FFS 

894/73). 
Med hänvisning till det· anförda förelägges landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 n g 

om skattelättnader för depositioner vid kom~unalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut st2dgas: 

1 §. 

Såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga in
komst . skall vid kommunalbeskattningarna för åren 1974 och 1975 
i cke u.mou ränta på deposition, sow gj m· ts · i inhemsk penninginrätt
ning eller andelslags sparkassa på sådan räkning, som i bankverk
samheten allmänt användes för emottagande av depositioner ov all
mänheten, eller på en i fråga om depositionsvillkoren jämförlig 
r äkning i sådant i 18a § lagen om andelslag avsett andelslag , som 
bedriver lånerörelse. 

Ränteinkomst av _ i 1 mom. avsedd deposition, som gjorts UG-

der år 1974 för bestämd tid eller med en upps <lgningstid av minst 
s ex månader utan r ä tt att lyfta medl e n under denna· tid, och so~ 
kan lyftas först år 1975 eller år 1976, eller av ovan avsedd depo
s ition som gjorts under år 1975 och kan lyftas först år 1976 eller 
år 1977, anses icke vid beskattningarna för ovan nämnda år 
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säsom i 1 mom. nämnda ska ttskyldigas skattepliktiga inko~st . 

Såsom i 1 mow . avsedd deposition anses icke på checkräkning 
gj ord eller annan med s ådan jämförbar deposition som skall utbe
talas vid anfordran. 

2 '§ • . 

Arbetstagare ä r berättigad att frå~ sin skattepliktiga ränte

inkomst av medel , vilka han deponerat i intressekontor, som grun
dats av hans arbetsgivare vid kommunalbeskattningarna för åren 
1974 och 1975 avdraga högst 250 mark. 

Mariehamn, den 4 december 1974. 

L a n t r i\ d ~li~~:~. ~"J~fh,,~-
~~~A~ 

Lagberedningschef Sune Carlsson. 
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