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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om skatte

lättnader för vissa depositioner -v i d kommunal

beskattningen. 

Enligt landskapslagen den 10 april 1957 om skattelättnad, som 

skall beviljas ägare av vissa depositioner, obligationer och andels

bevis samt emottagare av vissa skuldförbindelser vid kommunalbeskatt

ningen i landskapet Åland (13/57), vilken sedermera ändrats genom land

skapslag av den 20 februari 1958 (7/58), gäller undantag från kommunal

beskattningen för inkomst av sådana penningplaceringar t.o.m. år 1960. 

I riket har den 20 december 1959 publicerats en ny lag om skattelätt

nader för vissa depositioner (FFS 525/59) gällande för åren 1961-63. 

I lagen ingick jämväl ett stadgande om vissa depositioners skattefrihet 

som förmögenhet för skatteåret 1960. Dessutom har lagen kompletterats 

med ett stadgande om skattefrihet för indexgottgörelser under år 1962 

(FFS 525/60). Om skattefrihet för 1961 års obligationslån har en sär

skild lag utfärdats (FFS 524/60). 

Då landskapets lagstiftning om skattelättnader i detta avseende 

upphör att gälla med beskattningen för år 1960, anser landskapsstyrels en 

att en ny landskapslag om skattelättnader, motsvarande den i riket 

för åren 1961-63 gällande, borde antagas i landskapet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattelättnader för vissa depositioner vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

Vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1961-1963, 

1 



skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inko 

icke anses ränta på deposition, som i inhemsk bank, sparbank, andelska 

postsparbanken eller andels lags sparkas sa insatts på kapitalräkning el 

sparräkning eller mot depositionsbevis för minst sex månader och som 

icke är indexbunden. Vid den kommunalbeskattning, som skall förrätt as 

för år 1961, skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skatt e~ 

pliktiga inkomst icke heller betraktas ränta eller på indexstegring b 

serad gottgörelse för sådan ovan avsedd deposition, som är indexbund e 

till högst hälften av irtdexstegringen. 

2 §. 

Vid kommunalbeskattning för år 1962, .skall såsom fysisk persons el 

oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses sådan gottgörel s e 

grund av indexstegring, som uppburits för ovan i 1 § avsedd deposit i o 

s.om gjorts under år 1961 och so m är bunden vid index högst intill häl 

av indexstegringen. 

3 §. 
Arbetstagare är berättigad att från sin ränteinkomst på medel, ins 

av honom i intressekontor, som inrättats av hans arbetsgivare, vid de 

kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1961-1963, sås om 

skat t ef ritt belopp avdraga högst 15.000 mark. 

Mariehamn, den 2 februari 1961. 
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