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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 e s framställning till Ålands -

landst ing med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskaps lagen om skatte

lättnad för vissa depositioner vid kommunal

beskattningen för åren 1964- 1966. 
Rikets lag om skattelättnad för vissa depositioner under åren 1964 -

1966 ändrades den JO april 1964 (FFS 203/64) så att också depositioner, 

som är bundna vid index till sitt fulla belopp, s.k. A-indexkonton,skul

le vara skattefria, om depositionerna gjorts efter utgången av april 

månad år 1964 • Denna skattefrihet blir aktuell första gängen vid be

skattningen för år 1965. Motsvarande ändring beträffande kommunalbeskatt

ningen har ännu icke genomförts i landskapslagstiftningeh ehuru land

skap~rntyrelsen i framstiillning N2 25/1965 av förbiseende uppgivit, att 

så skulle vara fallet. Då landsk apsstytelsen i allmänhet föreslagit 

samma skattelättnader beträffande depositioner som i riket, anser land

skapsstyrelsen att samcia ~katteiättnad borde beviljas också i detta , 

fall. Landskapsstyrelsen föreslår därför ändring av 2 § landskapslagen 

om skattelättnader för vissa depositioner vid kommunalbeskattningen för 

åreh 1964~1966 ~ 
M~d hänvisning till det ovah anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

fbreläggå Landstinget till antagande nedknstående 

L a n d s k a p s l a g 
angående ändring av landskap s lagen om skattelättnad för vi's sa depos:L.._ 

I 

tioner vid kommunalbeskattningeh för åren 1964~1966. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 2 § landskapslagen 

den l juli 1964 om skattelättnader för vissa deposi tioner vid kommunal

beskattningen för åren 1964-1966 (28/64) såsom följer. 

2 §. 
Ränta och på indexstegring grundad gottgörelse, som erhållits för så

dan i 1 § avsedd deposition, vilken gjorts under åren 1963-1965 och bun

dits vid index, anses icke vid de kommunalbeskattningar, som skola verk

ställas för åren 1964-1966, såsom fysisk persons. eller oskiftat dödsbos 

skattepliktiga inkomst, i fråga om deposition, som gjorts under år 1963 
eller under år 1964 före den 1 maj, likväl endast ifall depositionen 

bundit s vid index intill högst hälften av indexstegringen. 

Mariehamn, den 17 november 1965 . . 

På ~~~~styrelsens vägnar: 

Lantråd iif'~r,i~ L 
Lagberedn1ngssekreterare 


