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Å 1 a n d s l a n d s k a p s s t yr e 1 s e s framställning till Ålands
5/1969~
landst'ing med förslag till landskapslag
om skattelättnader för depositioner vid
kommunalbeskattningen.
Enligt landskapslagen den 20 april 1966 om skattelättnader för
depositioner vid kommunalbeskattningen för åren 1967 - 1969 (21/66)
'skall vid kommunalbeskattningarna för åren 1967 - 1969 såsom fysisk
persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränta eller gottgörelse, grundad på stegringen av index eller av värdet
på utländskt mynt, som erhållits på deposition, vilken i inhBmsk
bank, sparbank, postsparbanken, andelskassa eller andelslags sparkassa är insatt på sparräkning eller kapitalräkning eller med avseende å depositionsvillkoren därmed jämförlig bruks- eller girokapitalräkning eller mot depositionsbevis för minst sex månader. Denna landskapslag har liksom tidigare motsvarande landskapslagar tillkommit för att främja sparverksamheten och bygger på motsvarande
skattelättnadslagar i riket. Trots att man i riket som bäst överväger nya åtgärder i syfte att utveckla finansieringsmarknaderna och
görn, ,dem mångsidigare och därvid även::. fäst .. uppmärksamhet vid behandlingen av olika placeringsobjekt, bland annat depositioner i beskattningshänseende, har man före utredningens färdigställande dock
antagit lagen den 27 december 1968 om skattelättnader för depositio~ner (FFS 723/68). Enligt denna lag skulle skattelättnaderna för depositioner komma att omfatta år 1970 dock så, att skattelättnaderna för depositioner, som gjorts i ovannämnda penninginrättningar mot depositionsbevis skulle omfatta ciren 1970- 1971 endast i det
att dessa depositioner gjorts år 1969 för minst sex månader.
Skattelättnaderna för medel, som är deponerade i sådant intresser, som upprätthålls av arbetsgivare, skulle enligt lagen vid beskattningen för år 1970 fortsättningsvis vara av samma omfattning
som ~digare, varför gränsen för den skattefria ränteinkomsten skulle
förbli högst 250 mark.
Landskapsstyrelsen anser, att motsvarande skattelättnader för
depositioner bör införas också vi_d kommunalbeskattningen i landskapet.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördamt förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s l a g
um skattelättnader för depositioner vid kommunalbeskattningen.

032
-2I enlighet med Ålands l andstings beslut stadgas:
1 §.

Såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst skall vid kommunalbeskattningen för å r 1970 icke anses ränta
på deposition 9 som i inhemsk bank9 sparbank, postsparbanken, andels•
kassa, Andelskassornas Central Ab eller andelslags sparkassa insatts
på sparräkning , kapitalräkning e ller med avseende å depositionsvillkoren därmed j ämförlig bruks- eller girokapitalräkning, och vid kommunalbeskattningarna för å ren 1970 och 1971 icke ränta p å år 1969 i
dessa penninginrä ttningar mot depositionsbevis för en tid av minst
sex må nader insatt deposition.

2

§.

Arbetstagare är berättigad att frå n sin skattepliktiga ränteinkcmst av medel, vilka han deponerat i intressekontor , som grundats av hans arbetsgivare, vid kommunalbeskattningen för år 1970 avdraga högst 250 mark .
Mariehåmn, den 20 februari 1969 .
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