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LANDSKAPSSTYPELSENS FRA.MSTÄLLNINC til 1 

Landstinget med förslag till 

1) landskapslag angående ändring av 

2 § landskapslagen om vissa Lmdantagsbcstiim

melser i skattelagarna vid korrnnllllalbeskatt

ningen och 

2) landskapslag angående ändring av 

6 § landskaps lagen 0111 korrnnllllaJ skatt Cör 

näringsverksamhet. 

I 2 § landskapslagen om vissa LU1dantagsbestfumnelser i skattelngarna vid 

konm1Llllalbeskattningen (16/81) uppräknas vissa inkomster som inte är skatte

pliktiga. Lön eller arvode som erläggs för arbete som utförts för mellanstat-

lig konferens i Finland, om arbetet utförts av person som är bosatt annorstii-

des än i Finland och inte är finsk medborgare, är numera skattefri inkomst pc1 

grlllld av bestänunelserna i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet crr:s 1()1]:;/71)' 

ändrad 1097 /83). Arbets- och bruks penning till filngc som avtjänar straff eller 

till person som är internerad i tvångsinrättning är likaså skattefri inkomst. 

Lagen o;,; skatt på inkomst och fönnögenhet gäller här i de nu aktuella .:wscen

dcna genom landskapslagen om korrnnLmalskatt pil inkomst (45/7()). Diirrör rnrcsl .'.IS 

att 2 § landskaps lagen om vissa w1<lantagsbestämmel ser i skatte] ag.:1 rna vid 

kornmllllalbeskattningen ändras. 

Eftersom filmproduktion anses vara näringsverksantl1et är det ändamålsenligt 

att bestilirnnelsen i 2 § 1 mom. 5 pLU1kten om att produktionsstöd, som beviljats 

:filmproducent av statens eller finlands filmstHtelscs mcclc1, iir sk1tte frj 

inkomst överförs till landskapslagen om konnnllllalskatt för näringsverksamhet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att 2 § landskapslagen om vissa Llll<lantagsbesttiln

melser i skattelagarna vid korrnnllllalbeskattningen och 6 § landskapslagen om 

kommunalskatt för näringsvcrksantl1et tin<lras i enlighet hiirme<l. 

~1ed hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

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

angående ändring av 2 § landskapsl.'.lgen om vissa Lll1dantagsbestämmelser i 

skattelagarna viJ kommtma1bcsk.:ittningcn. 

I enlighet med landstingets beslut ~ndras 2 § 1 mom. landskapslagen den 

30 mars 1981 om vissa LUldantagsbestämmelser i skattelagarna vid konm1unalbeskatt-
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ningen (16/81), sådant det lyder i landskapslagen den 12 maj 1983 (21/83), 
som följer: 

2 ~. 

Skattepliktig lnkomst är inte: 

1) stipendier, förlustgarantier, importstöd och Jiknan<le understö<l som 

beviljats ur medel som uppburits med stöd av landskapslagen om biografskatt 
(65/77); 

2) ekonomiskt stöd som kommun ger barns vårdnadshavare för av landskaps

styrelsen godkänt stödsystem för vård av barn i hemmet eller annars i enlighet 

med härvid tillämpade grunder; inte heller 

3) understöd som ur landskapets och konnnunernas medel beviljats för gnmd

reparation och underhåll av bostäder samt för främjande av användningen av 

inhemska energikällor. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för år 1964. 

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

angående ändring av 6 § landskaps lagen om kommtmalskatt för näringsverksamhet. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 6 § 1 mom. 4 och 5 punkterna landskapslagen den 25 juli 1969 om 

konnnunalskatt för näringsverksamhet (32/69), av dessa lagnun 6 § 1 mom. 4 

punkten sådan den lyder i landskapslagen den 1 juli 1976 (32/76) och 6 § 1 mom. 

5 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 31 juli 1981 (52/81), samt 

fogas till 6 § J mom., sLi<lant <.lct lyder genom lan<lskapslagarna den I jul i 

1976 (32/76) och elen 31 juli 1981 (52/81), en ny 6 punkt, som följer: 

6 §, 

Skattepliktig inkomst är inte: 

4) di vi<lcncler och andelar f rtln sanunanslutning eller clödsbo, som skall 

beskattas såsom skild skattskyldig, inte heller vad i Finland bosatt delägare 



- '.) -

i utländsk sammanslutning eller utländskt dödsbo erhållit i dividend eller 

andel av sarrnnanslutningens eller dödsboets inkomst till den del sammanslut
ningen eller dödsboet skall erHigga skatt hiir för sagda jnkomst; 

5) dividencler samt räntor på anclelskapltal och placering l tillskotts

fond som inhemskt aktiebolag eller andelslag eller inhemsk sparbank erhållit 

från inhemskt aktiebolag eller andelslag eller från inhemsk sparbank, dock 

med i 2 och 3 mom. stadgade undantag; inte heller 

6) produktionsstöd som av statens eller Finlands f ilmstiftelses medel 

beviljats inhemsk filmprouuccnt. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1984. 

Mariehamn den 10 april 1984. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Lagberedningssekreterare Elisabeth Carlsson. 


