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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande

m 3/196 4

med anledning av Ålands landskapsstyrelses fram-

m 3/1964.

ställning till l lands landsting med förslag till
landskaps~ag om skattelättnader för vissa deposi-

tioner vid kommunalbeskattningeh (Ng 1/1964).
Sedan Landstinge t

över förenämnda

f~amställning

inbegärt lag. och

ekonomiu tskottets betänk~hde, har utskottet b e handlat ärendet och f å r
härmed vördsamt anf öra f ö ljande :
Med anledning av p å pekandet under remissdebatt en att utskottet borde u ndersöka huruvida den nyligen införda formen av depositioner eller
den s.k. bruksräkningen vore skattefri och att skattefrihet för sådana depositioner, om så icke är fallet, införe s i

l~g förslaget

har ut-

skottet erfarit av de anvisning ar, som penninginstituten utgivit för
innehavarna av bruksräkning bl.a. att uppsägnings tiden för på räknin....
g en inne stående medel är 6 må nader f örutom ett maximibelopp om 3.000
mark per kalendermånad, som kan lyftas utan u pps ä gning, och att bruk_s räkningen således är en form av kapitalräkning, Av en artikel i tidskriften Mercator

m 10/1964,

vari denna depositionsform presenteras,

framgår även att dessa depositioner äro skattefria enligt tolkning en
av de stadganden i riket, som -ligga till grund för denna framställninga På g rund härav anser utskottet det icke vara nödvändigt att införa ett särskilt stadgande om skattefrihet för på bruk s räkning insatta medel 1 varför utskottet, som till a lla delar omfattar det i frams tällningen ingå ende lag f örslag et ävensom motiveringen för det samma ,
vördsamt får f öreslå
.a tt Land stinge t må tte antaga l agförslaget i
den lydel se landskapsstyrelsen föreslagit.
Mariehamn 1 den 10 mars 1964.
P å lag- och ekonomiutskottets vägnar:

~~~
Valter Nordas
ordfö r ande #

sekreterare.
Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas , v iceordföranden
Viktor Arvidsson, leda möterna Börje Johansson, Olof Lindstr öm o c h
Bertel Söd erlund.

