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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av 2 § land

skapslagen om begränsning av rätten att 

vid kommunalbeskattning avdraga ränta p~ 

gäld. 

I landskapslagen om begränsning av rätten att vid kommunal

beskattning avdraga ränta på gäld (46/76) har rätten att avdra

ga räntor, index- och kursförluster, som inte ansluter sig till 

förvärvsverksamhet, begränsats till 25.000. Därav får högst 

20.000 avdragas på grund av räntor, index- och kursförluster 

som hänför sig till bostadslån och högst 5.000 som hänför sig 

till andra skulder. På grund av att byggnadskostnaderna lir högru 

i landskapet än i landet i övrigt medger landskapslagen större av

drag än rikets motsvarande lag (FFS 953/74). Eftersom penning

värdeförsämringen gjort att man i riket justerat upp sagda gril11-

ser (FFS 973/79) föreslår landskapsstyrelsen att högst 30.000 

mark skulle få avdragas på grund av räntor, index- och kursför

luster som inte hänför sig till förvärvsverksamhet. Därav skull~ 

högst 10.000 mark få hänföra sig till räntor, index- och kurs

förluster på grund av annan skuld än bostadslån. Någon speciell 
gräns för avdrag på grund av bostadslån föreslås inte. Landskaps

styrelsen anser att enbart den övre gränsen om 30.000 mark 

skulle gälla för sistnämnda avdrag, så att om räntor, index-

och kursförluster som hänför sig till annan än bostadslån skulle 

uppgå till t.ex. 6.000 mark, så skulle avdragen på grund av 

bostadslån få uppgå till högst 24.000 mark. 

Stadsstyrelsen och kommunalstyrelserna har beretts tillfälle 

att avge yttrande 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 2 § landskapslagen om begränsning av rätten 

att vid kommunalbeskattning avdraga ränta på gäld. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § landskapslagen 

den 17 augusti 1976 om begränsning av rätten att vid kommunal
beskattning avdraga rilnta på gäld (46/76) som följer: 
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2 §. 

Skattskyldig äger rätt att från sin skattenliktiga inkomst avdraga 

räntorna samt index- och kursförluster på gäld som hänför sig till 

näringsverksamhet, bedrivande av gårdsbruk och annan förvärvsverksam

het samt till investeringar, vilka kan förväntas ge skattepliktig 

inkomst. Som sådana investeringar skall alltid anses inkön av aktier 

eller andelar i samfund eller sammanslutningar om aktiernas eller 

andelarnas avkastning är skattepliktig inkomst. Skattskyldig eller dd 

fråga är om ··makar, på vilka tilläm~as bestämmelserna angående 

makar i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 1043/74) ,äkta mak~r 

tillsammans, äger dessutom rätt att avdraga räntor samt index- ocl1 

kursförluster på gäld till ett sammanlagt belopp av högst 30.000 mark, 

i vilket belopp utöver de räntor samt index- och kursförluster pJ 

gäld som föranletts av anskaffning och grundreparation av egen cllci· 

familjens stadigvarande bostad, får ingå högst 10.000 mark i övriga 

räntor och index- och kursförluster. Räntor samt index- och kursförl11s

ter på gäld, vilken upptap-its för anskaffning av egendom som nå grund 

av särskilda bestäinmelserär skattefri; är inte avdragbara vid beskatt

ningen. 

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall 

verkställas för år 1980. 

Mariehamn den 11 mars 1980. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

T.[. lagberedningssekreterare Elisabeth Nauclcr. 


