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LAG- OCH EKONOMIUTSI<OTTETS 

BETÄNKANDE nr 2/1988-89 med an

kdning av landsJ...apss:yr0lsens fram

s-:.ällning :ill bnds"'.:ing0".: m0d förslug 

4.:ill 

1) landskapslag om ska::dä:".:nader för 

depositioner och obliga".:ioncr, 

2) landskapslag angåcnd<' upphävande 

av q § 1, 2 och 3 mom. landsh.apslagen 

om kommunalsJ...a"!:".: på. inkoms"!: sam: 

3) landskapslag an!lående ändring av 

l § landskapslagen om ska".:".:dät".:nadcr 

för obliga:ionslå.n. 

Landstinget har den 9 november 1988 inbegärt lag- och ckonomiu:sko::e:s y::rande 

över frams:ällningen. U:skot:c:, som hör: landskapss:yrclsdcdamo"'.:<'n Magnus 

Lundberg, har in:ct att anföra i ärendet föru:om u".:"'.: ikraf"'.:".:rädels<'da"'.:um föreslås 

införda i lagtexterna. 

Med hänvisning :ill de: anförda får u:sko".::e: vördsam: föreslå 

at: L1nds".:ingc".: må"!:".:c 1.m!:aga de i 

frams".:ällningarna ingå.ende lagförsla

gen i följande lyddsc: 

Landskapslag 

om ska".:t<'lättnadcr för depositionN och obligationer 

(Ingressen lika som i frams".:ällningcn). 

1 och 2 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Denna lag träder i kraft den t april 1989 och tillämpas förs".:a gången vid den 

beskattning som skall vcrks".:ällas för år 1989. 

(2 mom. lika som i framställningen). 
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Landskapslag 

angående upphävande av 4 § 1,2 och 3 mom. landskapslagen om kommunalska:t 

på inkomst. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

l § 

(Lika som i framställningen). 

2 § 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1989 och :il!ämpas förs".:a gången vid den 

beskattning som skall verkställas för år 1989. Sk.it".:clä".:tnad för räntan på deposi

tioner som arbetstagare eller pensionerad arbetstagare gjor: i in:rcssckon:or som 

grundats av hans arbetsgivare samt för rän"'.:an på deposition i sådan: i l 8a § lagen 

om andelslag (FFS 247 /54) avsett andelslag som bedrivc-r lånNörclsc skall dock, vid 

beskattningen för år 1989, beviljas i enlighet med d<' genom denna lag upphävda 

bC's".:äm mclserna. 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om skat".:elättnadN för obligationslån 

(Ingressen lika som i frams".:ällningen). 

1 § 

(Lika som i frams:ällningen). 

Denna lag träder i kraft den l april 1989. U".:an hinder av vad i denna lag sägs, 

skall lagen tillämpas på obliga".:ionslån som emitteras under år 1989, såvitt fråga är 

om obligationslån på vilket räntan inte är ska".:".:efri enligt landskapslagcn om 

skat".:C'lä".:tnader för depositioner och obligationer ( I ). 

Marichamn den 15 november 1988 

På lag- och ckonomiu".:sko".:te".:s vägnar: 

Anders Eriksson 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärend<.'ts avgörande behandling: ordföranden Anders Eriksson, 
viceordföranden Hedman-Jaakkola samt l<'damö~erna Harry Eriksson, HolmbNg och 
Söder lund. 


