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LAG- och EKONOMIUTSICOTTETS betänkande NR 2/ 

1963 med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framet_ällning till Ålands landsting m~~ förslag 

till landskapslag om aka~teläithader för vissa 

depositioner vid kommunalbeskattningen (2/1963 )
0 
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Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- ooA 

ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat ärendet och får 

härmed vördsamt anföra följande: 

Emedan landskapslagen den 4 juli 1962 om skattelättnader för vissa 

depositioner vid kommunalbeskattningen (29/62) ävensom rikets lag den 

28 december 1962 om skattelättnader för vissa depositioner (FFS 647/62) 
använder ordet skattepliktig, anser utskottet, att ordet beskattnings

bar genomgå ende skulle ändras till skattepliktig för att därigenom 

utesluta eventuell missuppfattning, Dessutom anser utskottet att som 

ett förtydligande ordet mark i § 3 skulle utbytas mot nymark~ 

I anseende härtill och med omfattande av landskapsstyrelsens fram

ställning i övrigt föreslå r utskottet därför vördsammast, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i följande lydelse: 

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

om skattelättnader för vissa depositioner vid kommunal be.skattningen 

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 skatteplikti

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

bank, andelskassa, postsparbanken eller andelslags spark:assa insatts 

på kapi~alräkning eller sparräkning eller mot depositionsbevis för 

minst sex månader och som icke är indexbunden. 

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

sådan i 1 § avsedd deposition, vilken gjorts under år 1963 och bun

dits vid index till högst hälften av indexstegringen, anses icke vid 

den kommunalbeskattning, s om skall f örrättas för år 1964, såsom fy

sisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga 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-
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gi vare, såsom skattefritt belopp avdraga högst 150 nymark. 

Mariehamn den 5 mars 1963. 
På lag~ och ekon9Jllj-utskottets vägnar: 

C/pi~ /tnJ?-pt _ 
Ordföi'ande Valter Nord-as. ,/;, / , ./ .. 

Sekreterare ~[a~~"l' 

Närvarande i utskottet : ordföranden Val ter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson, l edamöterna Börje Johansson, Harry Lindfors och Ber-

te l Söderlund. 


