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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 frrunställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om 

skattelättnader för depositioner vid kom

munalbeskattningen och landskapslag om 
skattelättnader för obligationslån. 

Genom rikets lag angående ändring av lagen om skattelättnader för 

depositioner den 24 juni 1969 (FFS 415/69) ändrades stadgandena om skat

telättnader för depositioner så 9 att skattelättnader som tidigare bevil
jats för beskattningen av 1970 års inkomster även kommer att gälla be

skattningen för år 1971. Om depositionen gjorts under åren 1970 - 1971 
med en depositions- eller uppsägningstid om minst sex månader utan un

der denna tid föreliggande rätt att lyfta medlen, skall dessutom räntan 

härpå ännu vid stats- och kommunalbeskattningarna för åren 1972-1973 för 
fysisk person eller oskiftat dödsbo vara skattefri inkomst samt deposi

tionen skattefri förmögenhet vid förE1ögenhetsbeskattningarna för mot-

svarande år. Denna utveckling av skattefriheten för depositioner motive

r~des med att denna skattefrihet i praktiken inneburit ett synnerligen 
betydelsefullt tilläggsincitament för depositionsverksamheten och att 

landets finansieringsmarknad alltjämt var rätt outvecklad och erbjudit 

spararna endast få alternativa investeringsobjekt. Dessutom framhölls 

att den uppnådda ekonomiska stabiliseringen skapat gynnsamma förutsätt

ningar för ett framgångsrikt utövande av den politik som syftat till 

ekonomisk tillväxt och därför måste åtgärder med eventuell menlig inver

kan på depositionsverksamhetens utveckling undvikas. 

Samtidigt gavs en ny lag om skattelättnader för obligationslån (FFS 
412/69), som gällde obligationslån som emitterades efter den 1 juli 1969 

och därefter ända till utgången av år 1971. I enlighet med stadgandena 

~ .. denna lag skall skattelättnader för obligationer icke längre, såsom 
enligt hittillsvarande praxis, beviljas för alla obligationslån utan 

skall i varje enskilt fall särskilt beslut fattas av statsrådet, 

enligt fri prövning beviljar skattelättnader för högst tio skatte-

' såframt lånets syfte uppfyller i lagen förutsatta villkor, bl.a. 
att de me.del som anskaffats genom obligationslån som emd. tteras av 

an~ra än staten, användes för finansiering av investeringar. Skattelätt
naderna skulle alltid innebära fullständig skattefrihet. 

I enlighet med tidigare gällande praxis att skattelättnaderna för 

depositioner som obligationslån, såvitt gäller koi:amm:i.albeska t·~t"ning
landskapet Åland, i allmänhet har givits samma utsträckning som 
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rootsvarande skattelättnader i riket, har landskapsstyrelsen även nu be
slutat föreslå en motsvarande lagstiftning. Landskapsstyrelsen har där~ 
vid ansett det vara mest ändamålsenligt att giva landskapslagen om skat..-. 
telättnader för obligationslån formen av en blankettlag, då rikets mot
svarande lag i huvudsak endast upptar bestämmelser om förutsättningarna 
iför att statsrådet skall kunna bevilja skattelättnader såvitt gäller and
ra obligationer än de av staten emitterade. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring nv landskapslagen om skattelättnader för depositioner 
vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 och 2 §§ lagen den 
25 juli 1969 om skattelättnader för depositioner vid kommunalbeskatt
ningen (36/69) som följer: 

1 §. 
Såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst 

S.kall vid kommunalbeskattningarna för åren 1970 och 1971 icke anses 
ränta på deposition, som gjorts i inhemsk penninginrättning eller an
delslags sparkassa på sådan räkning, som i bankverksamheten allmänt an
vändes för emottagande av depositioner av allmänheten. 

Ränteinkomst av i 1 mom. avsedd deposition, som gjorts under åren 
1970 och 1971 med en depositions- eller uppsägningstid av minst sex 
månader utan rätt att lyfta medlen under denna tid, anses icke heller 
Vid beskattningarna för åren 1972 och 1973 såsom i 1 mom. nämnda skatt
skyldigas skattepliktiga inkmust. 

Såsom i 1 mom. avsedd deposition anses icke på checkräkning gjord 
eller annan med sådan jämförbar deposition~ som skall utbetalas vid 

2 §. 
Arbetstagare är berättigad att från sin skattepliktiga ränteinkomst 

a~ medel, vilka han deponerat i intressekontor, som grundats av hans 
arbetsgivare, vid kommunalbeskattningarna för åren 1970 och 1971 avdra
ga högst 250 mark. 

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

~~ §~~itelättnader för oblig~ildh~iån; 
----------

eii1ighEil5 m@å Ålands landEitings beslut stadgås! 
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På räntan för obligationslån i finskt mynt, som emitterats år 1969 
den 1 juli eller senare samt under åren 1970 och 1971, beviljas skatte

lättnader vid kommunalbeskattningen i enlighet med vad därom är stadgat 
i rikets lag den 24 juni 1969 om skattelättnader för obligationslån 

(FFS 412/69). 
2 §. 

Närmare stadganden om verkstä lligheten och tillämpningen av denna 

lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning . 

3 §. 
Genom denna lag upphäves landskapslagen den 25 juli 1969 om skatte

lättnader för obligationslån som emitteras år 1969 (37/69). Sistnämnda 
lag tillämpas dock alltjämt på de obligationslån, vilkas emitterings
dag är den 30 juni 1969 eller en tidigare dag. 

Mariehamn 1 den 29 oktober 1969. 

vägnar: 

Lantråd Isaksson 
I) 

\ ,i/;('~/ 
Sune Carl~ Lagberednings sekreterare 


