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Å 1 a n d e 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s ~ s framstEtllning till Å.lands iandsting med 

förslag till 1andskapslag om skatt~lättnad 0r ~~r 
dt?positioner. 

För att främja inlåningt?n i ponninginrättningarna har undt?rmänga 

års tid fasts~ällts skattt?frihAt för vis~a deposition~r såväl i stats

bt?skattningen ~om i kom~urtalbt?skattningen: I landska~et har utfärdats 

bestämmelser öm skattelättnad vid kömmu~albeskattningen i övor 0 rtsstäm

melst? med motsvarande skattelättnad i riket, senast genom landskaps

lagen den 1 juli 1964 om skattelättnader för vissa d~positidner Vid 

kommunalbeskattningen för åren 1964-1966 (28/64), vi'.Lken övt?ren~stäm

mer beträffande kommunalbeskattningen med rikets lag av dAn 28 clecem

ber 1962 (FFS 647/62) jämte däri senare genomförd ändring av den 20 
december 1963 (FFS 576/63). Rikets lag ändrades ytterligare den 30 ap~ 
ril 1964 (FFS 203/64) så, att också dt?positioner, som är bundna vid 

index till sitt fulla belopp, s.k. A~ind~~räkningar, om de var gjorda 

efter april månad 1964 eller under 1965, skulle vara skatt8fria. Mot-

· svarande ändring gjordes i landskapPt genom landskapslag av den 25 
mars 1965 (13/65). 

I rikPt var depositionsrörelsen under år 1964 väsentligt bättre än 

de närmast förogåt?ndo år0n. Dr>t har likväl ansi:>'t·ts betyd"'lSt?full t 
~. 

att främja sparverksamhoten med fortsatt skattefrih0 t för deposition°r I 

genom tomporär undantagslagstiftning för år0n 1967-1969. Landskapssty

relsen ans 0 r liksom tidigaro, att motsvarand 0 skattelättnad bör infö~ 

ras också för kommunalbeskattning0 n i landskap0t och för(>slår därför 

antagande av en motsvarando skattelättnadslag. 

M0d hänvisning till det ovan anförda får landskapsst yrols0n vörd

samt förelägga Landstinget till antagando nt?danståendo . 

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

om skattelättnader för depositioner vid kommunalbeskattningon för åren 

1967-1969. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
Vid kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1967-1969, 

skall såsöm fysisk persons eller oskiftat dödsbos inkomst icke anses 

ränta ell0r gottgör12lse, grundad på st"?gringen av index 0ller av vär
d0t på utländskt mynt, som erhållits på d0position, vilkon i inhomsk 

bank, sparbank, postsparbanken, andPlskassa eller and"'lslags sparkassa 

är insatt på sparräkning, kapitalräkning eller med avseonde å di:>posi-
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tiönsvillkoren därmed jämförlig bruks- ~11~r girokapitalräkning eller 
mot depösitionsbevis f~r mins~ sex mänader ~ 

. 2 §. 

Arbetstagare är berättigad att vid kommunalbeskattningärna för ären 
. ' .. 

1967~1969 från sin ränteinkomst på medel~ Vilka han har insatta i in-
tressekontor, som grundats av hans arbetsgivare, såsom skattefritt be
lopp avdraga högst 250 mark~ 

Mariehamn; den 1 s~ptember 1965. 

~ä landskapsstyr~lsens vägnar: 

Lanträd ~~~~ 
' I 

Lagb~redning~sekreterarP 


