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LAG--OCH EKONOlV!IUTSKOTTETS be änkande 

N2 5/1961 med anledning av Ålands landskaps

styrelses framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om skatte~ 

lättnader för vissa depositioner v id kommu·

nalbeskattningen (2/196l) J 

Sedan Landstinget över förenämnda framställning inbegärt lag- och 

ekonomiutskottets utlåtande har utskottet behandlat framställningen och 

därvid beslutat omfatta den samma. På grund av att 11 arbetsgivare" i för-· 

slagets 3 § bör vara arbetstagare föreslås lagen lyda: 

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 kommunal beskattningar, som skola förrättas för åren 1961 -

1963, skall sås om fysisk persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga 

inkomst icke anses ränta på deposition, som i inhemsk bank, sparbank, 

andelskassa, postsparbanken eller andelslags sparkassa insatts på 2:.a

pi talräkning eller sparräkning eller mot depositionsbevis för minst sex 

månader och som icke är indexbunden. Vid den kommunalbeskattning, som 

skall förrättas för år 1961, skall såsom fysisk persons eller oskiftat 

dödsbos skattepliktiga inkomst icke heller betraktas ränta eller på 

indexstegring baserad gottgörelse för sådan ovan avsedd deposition, 

som är indexbunden till högst hälften av indexstegringen. 

2 § . 

Vid kommunalbeskattning för år 1962, skall såsom fysisk persons el

ler oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses sådan gottgörel

se på grund av indexstegring, som uppburits för ovan i 1 § avsedd depo

sition, som gjorts under år 1961 och som är bunden vid index högst in
till hälften av indexstegringen. 

3 §. 
Arbetstagare är berättigad att från sin ränteinkomst på medel, in

satta av honom i intressekontor, som inrättats av hans arbetsgivare, vid 

de ko.mmunalbesk attningar, som skola förrättas för &ren 1961-1963, såsom 
skattefritt belopp avdraga högs-t 15.000 mark. 

Hänvis ande till vad ovan framhållits föreslår lag- och ekonomi ut-· 
skottet vördsamt 
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a tt Landstinget måtte antaga lagförsla

get i den lydelse landskapsstyrelsen före

slagit med beaktand e av den ändring utskot
tet anf ö:rt. 

Mariehamn den 13 mars 1961. 
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Sekreterare Curt Carlsson. 

Närvarande~ ordföranden Valt er Nordas 1 viceordförand e n Viktor Arvid$

son, l edamö terna Börj e Johansson, Harry Lindfors och Bertel 
Söd erlund . 


