
om 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskapslag om skattelättnader för depo-

angående upphävande av 4 § l, 

2 och 3 mom. landskapslagen om kommunal

skatt på. inkomst samt 

angående ändring av l § land

skapslagen om skattelättnader för obligations-

1 landskapet Aland ingår bl.a. i 

(45/76), Lagen, nedan kallad kommu-

en vissa undantag lagen om 

förmögenhet (FFS 1043/74) och en med stöd därav utfärdad 

vid i landskapet. 

Av kommunalskattelagen såvitt gäller skattepliktiga inkomster, att 

inkomster 

regeln 

l mom. 

är 

penningars värden är skattepliktiga. Från den huvud

föreskrivna, både i kommunalskattelagen och i 

bestämmelser om undantag från kommunalskatte-

är enligt kommunalskattelagen 4 § 

och inhemska dödsbon, om villkoren för 

som i nämnda moment. På liknande grunder 

i andelslags sparkassor skattefria. Skattefriheten för 

kommunalskattelagen 4 § 2 mom. även räntor på 

och räntor på depositioner i en speciell form av 

i lagens 4 § 2 mom. avsedda skattefriheten 

2.000 mark per kalenderår. 

skattefri kom mu-

1andskaps1agen om skattelättnader 

för kommuna1skatte1agen en s.k. 

lag. som i kraft genom blankettlagen är lagen om skattelättnader 

för obligationslån 952/85), gäUer obllgationsJån som emitterats under 

åren 1 988. Landskapslagen dock obHgationslån som emitteras under är 

1 eller senare. 

i fråga om på depositioner som i fråga om räntan på obligations-



att det 

slås 

den 

Med 

ner, som 

- 2 -

form, Av 

sedan l Omfattningen av 

bankdeposi

genom alla år varit föremål för 

skäl vid 

varit överensstämmelse med mot-

för räntan på depositioner och 

(FFS 726/88) gäller 

mellan skattelättnadslagstift

sta ts- och kommunalbeskattningen 

härom i kraft även i 

Med tanke lagförslaget kommer att 

om 

1 

1988 

senare 

det 

närvarande 

övergångs

stor, dels 

vid statsbeskattningen och dels 

kommer att 

obligationslån före

lagen därom ändrats så att 

som emitterats före år 1989. 

antagande 

Landskaps1ag 

för depositioner och obligationer 

I § 

för 

samt för räntan på obligationslån, som 

med vad därom är föreskrivet i 

för och obligationer (FFS 
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om som emitterats under' åren 1970-1988 finns bestäm
melser i om för obligationslån (38/70). 

1990 

före 

skatt 

Närmare 

vid 

2 § 

om verkställigheten och tillämpningen av denna lag 

träder i kraft den 

vid den beskattning som skall 
1989 och tillämpas första 

för år 1989. 

Med vad i vid beskattningen för åren 1989, 

1 i räntan på som fysisk person eller inhemskt dödsbo gjort 

som är av 

med 

en 12 eller 24 månaders tidsbunden eller 

natur att 

annan än ovan 

med 

år 1989, 1990 1991 inte utgöra 

om depositionen gjorts på en 

var skattefri när depositionen 

deposition, som inte är skattefri enligt 

som verkställs för år 1989 

i landskapslagen om kommu-

Landskapslag 

av 4 1, 2 och 3 mom. !andskapslagen om kommunal-

beslut stadgas: 

l § 

4 § l, 2 

1976 om 

lyder i 

3 mom. landskapslagen den 17 augusti 

av dessa mom. l och 3 mom. sådana de 

samt 2 mom. sådant det lyder 

i landskaps!agen den 11 1986 
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2 § 

Denna lag träder i kraft den 1989 och tillämpas första gången vid 

den beskattning som skall verkställas för år 1989. Skattelättnad för räntan på 

depositioner som arbetstagare eller pensionerad arbetstagare gjort i intressekontor 

som grundats av hans arbetsgivare samt för räntan på deposition i sådant i 18a § 

lagen om andelslag (FFS 247 /54) avsett andelslag som bedriver lånerörelse skall 

dock, vid beskattningen för år 1989, beviljas i enlighet med de genom denna lag 

upphävda bestämmelserna. 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om skattelättnader för obligationslån 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § l mom. landskapslagen den 11 

december 1970 om skattelättnader för obligationslån (38/70), sådant det lyder i 

landskapslagen den 3 juni 1986 (34/86), som följer: 

l § 

Skattelättnader på räntan för obllgationslån som emitteras under åren 1986-

1988 beviljas vid kommunalbeskattningen i enlighet med vad därom är föreskrivet i 

lagen den 13 december 1985 om skattelättnader för obligationslån (FFS 9 52/85) och 

däri senare gjorda ändringar. 

- - - = - - - - - - - - - - = - ~ - - - - - = - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Denna lag träder i kraft den 1989. Utan hinder av vad i 

denna lag sägs, skall lagen tillämpas på obHgationslån som emitteras under år 1989, 

såvitt fråga är om obligationslån på vilket räntan inte är skattefri enligt 

landskapslagen om skattelättnader depositioner och obligationer ( I ). 

Mariehamn den 11 oktober 1988 

Lantråd Sune Eriksson 

!agberedningschef Lars Karlsson 


