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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående ändring av 6 § 

landskapslagen om kommunalskatt 

för näringsverksamhet. 

Enligt 6 § 1 mom. 5 punkten och 6 § 2 mom. landskapslagen om 

kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69, ändrade 30/79) är 

inhemsk bank som är aktiebolag eller andelslag befriad från 

inkomstskatt för dividendinkomst av aktier som är att betrakta 

som anläggningstillgångar. Vissa slag av här avsedda aktier är 

nödvändiga för bankernas verksamhet, bl.a. aktier och andelar i 

telefon- samt värme- och vattensammanslutningar samt för spar

och andelsbanker särskilt aktierna i de affärsbanker som fungerar 

som centrala penninginrättningar d.v.s. i SpaFbankernas 

Central-Aktie-Bank och i Andelsbankernas Centralbank Ab. De sist

nämnda aktierna är betydelsefulla förutom med tanke på utövan

det av den egentliga bankverksamheten även på grund av att de 

ger spar- och andelsbankerna en avsevärd årlig dividendinkomst. 

Förbudet mot kedjebeskattning i 6 § 1 mom. 5 punkten gäller inte 

sparbankerna som ju varken är aktiebolag eller andelslag och 

försätter således dessa i ett sämre läge än övriga banker. Efter

som landskapsstyrelsen anser att banker som bedriver liknande bank

verksamhet och på samma ort konkurrerar sinsemellan skall behand

las lika föreslås att skattelagstiftningen ändras så att även 

sparbankerna befrias från kommunal inkomstskatt på dividendinkoms

ter av aktier som är att betrakta som anläggningstillgångar. 

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/68) 

Har ändrats på motsvarande sätt (FFS 846/80). 

Kommilllema har getts tillfä11e att inkomma med utlåtande över lagförslaget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av 6 § landskapslagen om kommunalskatt för ntlrings

verksamhet. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § 1 mom. 5 punkten 

landskapslagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för närings

verksamhet (32/69), sådan den lyder i landskapslagen den 10 

o p r i 1 1 9 7 9 (:; 0 I 7 9) , som f ö 1 je r: 
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6 §. 

Skattepliktig inkomstär inte: 

5) dividender samt räntor på andelskapital och placering i 

tillskottsfond som inhemskt aktiebolag eller andelslåg eller 

inhemsk sparbank erhållit från inhemskt aktiebolag eller andcls

lag eller frän inhemsk sparbank, dock med i 2 och 3 mom. 

stadgade undantag. 

Denna lag tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen 

för år 1981. 

Mariehamn den 18 mars 1981. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf.lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl~r 


