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

s s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om skattelättnader 

för vissa depositioner vid kommunalbeskattnin

gen. 

Bnligt landskapslagen den 12 juli 1961 om skattelättnader för vis

sa depositioner vid kommunalbeskattningen (29/61) skall vid kommunal

beskattningarna för åren 1961-1963 icke som fysisk persons eller oskif

tat 'dödsbos beskattningsbara inkomst anses ränta på kapitalräkning, 

sparräkning eller depositionsräkning på minst sex månader i vissa pen

ninginrättningar, ej heller för år 1961 indexgottgörelse på sådan räk

ning, under.förutsättn;:ing att den är indexbunden till högst hälften av 

indexstegringen. Under 1962 var indexgottgörelse skattefri enligt ena

handa grun0er, om depositionen blivit gjord under år 1961. Vidare får 

arbetstagare av ränteinkomst på medel, deponerade i intressekontor, 

såsom skattefritt belopp avdraga högst 15.000 gmk. Genom landskapslag 

av den 4 juli 1962 (29/62) har ovannämnda skattelättnad för indexgott

görelse utsträckts tili deposition, som gjorts under år 1962. 

I riket har den 28 december 1962 utfärdats en ny lag om skattelätt

nader för vissa depositioner (FFS 647/62), gällande skatteåren 1964-

1966. I den mån denna lag har betydelse för inkomstbeskattningen är 

den överensstämmande med tidigare gällande lag (FFS 525/59); de till 

hälften indexbundna depositionernas skattefrihet är dock begränsad 

till skatteåret 1964 för deposition, som är gjord under år 1963. 

Då i landskapet kommunalbeskattningen i dessa avseenden hållits 

överensstämmande med statsbeskattningen, anser landskapsstyrelsen, att 

ett mot rikets nya lag svarande lagförslag bör överlämnas till Lands

tinget. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd

samt förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattelättnader för vissa depositioner vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 ~. 

Vid de kommunalbeskattningar, som skola förrättas för åren 1964-

1966, skall såsom fysisk persons eller oskiftat dödsbos beskattnings

bara inkomst icke anses ränta på deposition, som i inhemsk bank, spar

bank, andelskassa, postsparbanken eller andelslags sparkassa insatts 
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på kapitalräkning eller sparräkning eller mot de positionsbevi s för 

minst sex månader och som icke är indexbunden. 

2 §. 
Ränta och på indexstegring grundad gottgörels e , som erhållits för 

sådan i 1 § avsedd deposition, vilken gjorts under å r 1963 och bundits 

vid index till högst hälften av indexstegringen, ansee icke vid den 

kommunalbeskattning, som skall förrättas för å r 1964, såsom fysisk per

sons eller oskiftat dödsbos beskattningsbara inkomst. 

3 ~ . 
Arbetstagare är berättigad att vid de kommunalbeskattningar, som 

skola förrättas för å ren 1964-1966, från sin ränteinkomst på medel, 

vilka av honom insatts i intressekontor, som inrättats av hans arbets

givare, såsom skattefritt belopp avdraga högst 150 mark. 

---~----~ 

Mariehamn, den 23 januari 1963. 

På landskap~~~else 
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Lagberedningssekreterare 


