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Å i a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning ti11 Ålands landsting med 

fi):r;·slag till landskapslag an.gåend e ändring av 
' landskapsiagen om skattelättnad fö~ vissa de-

positioner Vid kommunalb eskattningen för åren 

196 4- 1966. 
Uhder innevarande år har penninginrättningarna i landet infört en 

1 ny kon~oform, den s.k. b~uksräkningen~ som är ett mellanting mellan 

, cneck~äkhing och kapitalräkning . Innehavaren av sådan räkning verk

ställer utbetalningar genom utfärdande av check och penni~ginrättnin-
, . I 

geh ga:banterar inlösen till ett visst 1:lelopp, 100 mk per · check. Medan 

ränta icke i allinärUiet erlägges på vanlig checkräkning eller i var je 

fall erlägges till en mycket låg procentsats, erlägges på bruksräk~ 

ning samma ränta söm på kapitalräkning, dock sålunda, att endast det 

lägsta saldot under varje kalendermånad räknas som innestående kapital. 

Penninginrättningarna har i reklamen fö ~ den nya depositionsformen 

uppgivit, att de på sådan räkning insatta medlen och den på räkningen 

erlagda räntan är skattefria. Detta torde likväl enligt rikslagstift

ningen vara tvivel underkastat , då skattelättnadslagstiftningen icke 

upptagit denna depositionsform bland dem , som är skattefr ia, och då 

t.ex. checkräkning icke i någon form är skattefri. Regeringen har emel

lertid ansett det vara skäl att likställa bruksräkning med kapitalräk

ning vad skattefriheten beträffar och har därför avlåtit en proposition 

till riksdagen i sådant syfte (Reg.prop. 131/1964) . I s amma proposition 

föreslås, att den av postsparbanken införda girokapitalråkningen, som 

till sin nat'ur är likartad med bruksräkning en ; ocketå skall jämställas 

med kapitalräkning. 
I 

Vid antagandet av gällande landskapslag bm skattelättnad för viss a 

depositioner vid kommunalbeskattningen f~ r åren 1964-1966 (28/64) in

förde Landstinget på stora utskottets förslag ett uttryckligt stadgan

de om att ränta på bruksräkning skulle vara skattefri. Däremot saknas 

stadgande om girokapitalräkning i landskapslagen. Då en sådan räkning 

är till sin natur likartad med bruksräkningen och sannolikt användes 

av många, som erhålla avlöning per post giro, borde samma skattefrihet 

gälla för räntan på sådan deposition. Landskapsstyrelsen föreslår där

för, att en ändring införes i landskapslagen i överensstämmelse med re

geringens proposition m 131/1964. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanståend e 
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L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om skattelättnad för vissa deposi

tioner vid kommunalbeskattningen för åren 1964 - 1966. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § landskapslagen 

den 1 juli 1964 om skattelättnader för vissa depositioner vid kommunal

beskattningen för åren 1964 - 1966 (28/64) säsom följer: 

1 §. 
V~d kommunalbeskatthingar- som skola förrJttas för åren 1964 -

1966 1 skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skatteplik

tiga inkomst icke anses ränta på deposition, sdm i ihhemsk bank j spar

bank* andelskassa, postsparbankeh eller andelslags sparkassa insatts 

på sparrkkning, kapitalräkning eller med avseende å depositionsvill

koren därmed jämförlig bruks- eller girokapitalräkning eller mot de

positionsbevis för minst sex månader och som icke är indexbunden. 

Mariehamn, den~2 o tob~ 1964. 
På landskapss 
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Lantråd ge / Jonanssön~ ....___ 
Lagbe~~ngssekreterare 


