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LANDSKAPSSTYHELSENS FRA~ISL'\LLNIJ\G
till Landstinget med förslag till landskapsL1g :1n~)cndr' :inclring :1v

l:llld-

skapslagen om vissa undantagsbcstämmelser i skattelagarna vid kommunalbeskattningen.
Landskapslagen om vissa undantagsbestämmelser i skattelagarna
vid kommunalbesk:1ttningcn ll6/81) tilLlmp:1des först.J. g~"mgen vid
den beskattning som verkställdes för är 1980. Trots att lagen
sfiledes är ganska ny behöver vissa ändringar redan nu göras i den.
Anledningen härtill är hl.a. det fMrhållandct att reglerna hctriiffande statsbeskattningen (och kommunalbeskattningen i riket) j det avseende som är i fråga ändrats i för de skattskyldiga förmånlig riktning, vilket enligt landskapsstyrelsens uppfattning bör föranleda
motsvarande ändringar i kommunalbeskattningen.
Vii grund av det sagda föreslås dels att bestämmelserna i lagens
,

§

1 mom. 1, 2 och 9 punkter upphävs och dels att till lagen fogas

en ny 3a §, Anledningen till förslaget om upphävande av l och 2 punkterna är det förhållandet att inkomster som uppbärs av Nordiska Invcste ringsbanken och Finlands Problcmavf<ill ;\h numcr;1 iir sk:ittcrri:1
pä grund av reglerna i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet
CFFS 1043/74,
~inJraJ F1"S 1170/82), vilken lag i Je avseenden som nu
•,
är i fråga äger giltighet även vid kommunalbeskattnin2en på grund
av 1 ands kaps 1 agen om kommun a 1 ska t t på inkom s t ( 4 5 I 7 6 ) . Att 9 punk ·ten föreslås upphävd beror på att såJant stöd som anges däri på
~1,runcl

av tindrade kursavgi ftsrC'glcr inte liingrc ges.

Anlednirigcn till förslaget om komplettering av lagen med en 11y
3a § tlr det förhållandet att tiden för skattefrihet för obligationer,
s{\vitt 1~fillcr oh1ig:1tio11cr r\)r vilk:1 sk:1ttc!'rihct hcviJj;its enligt dl'n
tidigare gällande lagen om skattcliittnader för obligationer -lfFS
412/69), utsträckts så att skattefriheten blivit oberoende av tidpunkten då betalningskupongerna företes för inlösen.
Den sistnämnda lagändringen hade visserligen lämpligen kunnat
inrymmas i t.ex. de övergångsbestämmelser som ansluter sig till den
!indring av lanJskapslagcn om skattcLittM1der för

ohlig~1tionsl[m

som föreslagits med anledning av den nya lagen beträffande skattelättnader för obligationslån (framst.nr 30;1981-82, FFS 785/81) men
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1i:l g ci n

r c g c rings p rop os i t j o n i f r {\ g <ll1 h il d c ii n nu i n t

C'

1 ii nm; 1t s clil

lagframställningen överlämnades till landstinget. Eftersom nögon
komplettering av framställningen i det hänseende som är i frfiga inte
heller ansetts nödvändig under utskottshchandl ingen i J;111dst inget s;1
har landskapsstyrclscn utgi1tt
i lrfin :1tt ma11
land st i 11gc1 IH·dii111t
det som mest ändamålsenligt att bestämmel~erna i fråga inryms 1
landskapslagen om vissa undantagsbestämmelser i skattelagarna vid
kommuna1beskattningcn.
De undantagsbestämrnelser som varit i fråga ovan regJeras, vad
giilll'r förhf\11andcna

i

riket, genom temporiir:1 L1g;1r. De hiiggc

l<1g:1r

som f .n. är tillämpliga utfärdades den 12 november 1982 (FFS 804 och
805/82).

i\!ed hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget til 1
antagande

L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av Jandskapslagen om vissa undantagsbestämmelser

i

skattelagnrna vid komrnuna1bcsk:1ttningen.

enlighet med landstingets beslut
~_EE.b_ävs 2 § 1 mom. 1, 2 och 9 punktern<l Jandskapslagcn elen :rn m:1rs
1981 om vissa undantagsbestämmelser i skattelagarna vid kommunalbeskattningen (16/81) och
I

f~g~~

till lagen en ny 3a § som följer:
3a

§.

Har för obligationslån beviljats skattefrihet enligt lagen om
skattelättnader för obligationslån (FFS 412/69), anses inte räntan
på lånet till Jen del den utgör inkomst rör rysisk person cl ler tlhd:-;bo som skattepliktig inkomst ens efter utgången av den tid för vilken
skattefriheten beviljats.
Mariehamn den 20 december 1982.
Lantråd

Folke \Voivalin

Lagberecln ingschef

Christer .Jansson.

