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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t yNr 2/1972.
r e 1 s e s framställning till Ålands
land sting med förslag ti 11 landskap slag
om skattelättnader för depositioner vid
kommunalbeskattningen.
Enligt landskapslagen den 25 juli 1969 om skattelättnader för
depositioner vid kommunalbeskattningen (36/69) i dess ändrade lydelse genom landskapslagar av den 16 april 1970 (7/70) och den .2
februari 1972 (9/72) skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst vid kommunalbeskattningarna för åren
1970 och 1971 icke anses ränta på deposition, som gjorts i inhemsk
penninginrättning eller andelslags sparkassa på sådan räkning, som
i bankverksamheten allmänt användes för emottagande av depositioner,
av allmänheten, eller på en i fråga om depositionsvillkoren därmed
jämförlig räkning i sådant i 18a § lagen om andelslag avsett andelslag som bedriver lånerörelse.
Ränteinkomst från dylika depositioner, som under åren 1970 och
1971 gjorts med en depositions- eller uppsägningstid av minst sex
månader utan rätt att lyfta medlen under denna tid, anses icke heller vid kommunalbeskattningarna för åren 1972 och 1973 såsom nämnda
skattskyldigas skattepliktiga inkomst. Skattelättnaden för dessa
depositioner skulle gälla till utgången av _depositionstiden . På
checkräkning eller på annan med sådan jämförbar deposition, som
skall utbetalas vid anfordran, införda medel berättigar dock icke
till i lagen avsedda skattelättnader. Räntor som arbetstagare lyfter för depositioner som han gjort i intressekontor, som grundats
av arbetsgivaren, är däremot med vissa begränsningar skattefria .
Genom rikets lag den 10 december 1971 om skattelättnader för depositioner (FFS 867/71) har tiden för motsvarande skattelättnader
förlängts med ytterligare två år. Stadgandena i denna lag har givits
samma innehåll som tidigare gällande lag.
Med beaktande av att skattelättnaderna för depositioner vid kommunalbeskattningen i landskapet såsom förut borde ha samma omfattning som vid statsbeskattningen, föreslår landskapsstyrelsen, att
för kommunalbeskattningen skulle utfärdas en motsvarande skattelättnadslag gällande kommunalbeskattningarna i landskapet under åren
1972 och 1973, sarnt för vissa depositioner under åren 1974 och 1975.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt förelägga landstinget till antagande
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L a n d s k a p s 1 a g
om skattelättnader för depositioner vid kommunalbeskattningen .

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

j

§.

Såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst skall vid kommunalbeskattningarna för åren 1972 och 1973 icke
anses ränta på deposition, som gjorts i inhemsk penninginrättning
eller andelslags sparkassa på sådan rä~ning, som i bankverksrunheten
allmänt användes för emottagande av depositioner av allmänheten,
eller på en i fråga om depositionsvillkoren jämförlig räkning i sådant i 18a § lagen om andelslag avsett nndelslag, som bedriver lånerörelse.
Ränteinkomst av i 1 mom. avsedd deposition, som gjorts under åren
1972 och 1973 med en depositions- eller uppsägningstid av minst
sex månader utan rätt att lyfta oedlen under denna tid, anses icke
heller vid beskattningarna för åren 1974 och 1975 såsom i 1 mom.
nämnda skattskyldigas skattepliktiga inkomst.
Såsom i 1 mom. avsedd deposition anses icke på checkräkning gjord
eller annan med sådan jämförbar deposition, som skall utbetalas vid
anfordran.
2 .§.
Arbetstagare är berättigad att från sin skattepliktiga ränteinkomst av medel, vilka han deponerat i ;intressekontor, som gIUndats av hans arbetsgivare, vid kommunalbeskattningarna för åren 1972
och 1973 avdraga högst 250 mark.
Mariehamn, den 18 februar· 1972.
vägnar:
Lantråd
Lagberedningssekreterare

