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Å 1 a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands landsting med
förslag till landskapslag om skattelättnader för
vissa depositioner vid kommunalbeskattningen .
Enligt landskapslag.en den 27 mars· 1961 om skattelättnader för vissa

depositioner vid kommupalbeskattningen (29/61) skall räntan på depositioner i vissa penninginrättningar icke betraktas som skattbar inkomst
vid kommunalbeskattningen för åren 1961-1963 under förutsättning att
depositionen icke är indexbunden . Ränta på i intressekontor deponerade
medel var likaså till högst 15.000 gmk skattefri. För år 1961 skulle
dessutom ränta och indexgottgörelse på deposition, som var bunden till
index så 1 att gottgörelse erlades för högst hälften av indexstegringen,
vara skattefria. I 1962 års beskattning skulle endast indexgottgörelsen under i övrigt samma förutsättningar anses vara skattefri inkomst.
Nämnda landskapslag ändrades emellertid den 4 juli 1962 (29/62) så,
att till hälften indexbund~a d~positioner, som gjort s unde r år 1961 eller 1962, skulle beträffande indexgottgörelsen vara skattefria vid beskattningen för åren 1962 och 1963. Lagstiftningen var i överensstämmelse med motsvarande rikslagstiftning.
För åren 1964-1966 har i riket utfärdats en ny lag den 28 december
1962 (FFS 647/62), vilken redan blivit ändrad genom lag av den 20 december 1963 (FFS 576/63). Sålunda ändrad innebär lagen skattefrihet
för ränta på icke indexbur+dna depositioner i vissa penninginrättningar
samt för ränta och indexgottgörelse på depositioner, som äro bundna
vid index till högst hälften. Liksom tidigare stadgas också o~ begränsad skattefrihet för ränta på~ntressekontor deponerade medel. Landskapsstyrelsen anser, att sparverksamheten i landskapet bordG främjas
genom en landskapslagstiftning av samma innehåll beträffande . kommunalbeskattningen.
Med hänv isning till det ovan anförda får landskapsstyrels en vördsamt förelägga Landstinget till ant agande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g

om skatte lättnader för vissa depositioner vid kommunalbeskattninge n
för åren 1964- 1966.
I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
. 1

§.

Vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 19641966 , skall såsom fysisk persons elle r oskiftat dödsbos skattepliktiga
inkomst icke anses ränta på deposition, som i inhemsk bank, sparbank,
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-2andelskassa, postsparbanken eller andelslags sparkassa insatts på kapitalräkning eller sparralcning eller mot depositionsbevis för minst
sex månader och som icke är indexbunden.
2 §.
Ränta och på indexstegring grundad gottgörelse, som erhållits från
sådan i 1 § avsedd deposition, vilken gjorts under åren 1963-1965 och
bundits vid index till högst hälften av indexstegringen, anses icke
vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1964-1966,
såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst.
3 §.
Arbetstagare är berättigad att vid de
skola förrättas för åren 1964-1966, från
vilka av honom insatts i intressekontori
givare, såsom skattefritt belopp avdraga

kommunalbeskattningar, som
sin ränteinkomst på medel,
som inrättats av hans arbetshögst 150 mark.

Mariehamn, den 23 januari 1964.
På landskapss :;~ en~ vägnar:
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