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STORA UTSKOTTETS BETÄNK/\NDE nr 30/1981-82 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av lan<lskapslagen om kom

mw1alskatt på inkomst. 

~J::':;:. som i ärendet mottagit lag~ och ekonomiutskottets betän-

8 981 ·~82 :får J1ärmed vö~cd_sCJJnt anföra följande o 

ingar utskottet föreslår i 4, 6 och 9 §§ är endast av förtydligande 

sI stilistisk karaktär, Utskottet föreslår dessutom att det föreslagna 

6 § 2 monL skulle placeras som 3 morn., eftersom det av praktiska skäl 

näste anses mest an<landlscnl igt att bibehDJ la on.lningsföljdcn mellan <le 

tichgare momenten. Ändringsförslaget medför en ändring även i lagförslagets 

Utskottet konstaterar att de i framställningens motivering orrinämnda lagförslagen 

141/1981 rd)nwnera godkänts av riksdagen (FFS 302-304/82). 

häI1visning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att landstinget måtte antaga det i landskaps

styrelsens framställning ingående lagförsla

get i följande lydelse: 

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

8'I7.g/lencie fuJ.d_rjng av landsk3_pslagen om kommunaJ~skatt på inkomst;) 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 4 § , 8 § 1 och 2 rnom. , 9 § 1 och 2 morn. samt 10 § landskaps lagen 

den 17 augusti 1976 om kommunalskatt på inkomst (45/76), av dessa lagrum 

4 § den lyder i lar1dskapslagen den 1 jul i 1980 (40 /80) samt 8 § 

I 2 m.om, ävensom 9 § 1 och 2 mom, såda11a de lyder i landskapslagen 

deTt 3 l juli 1981 (53/81)? samt 

i la.Ddskapslagen den 31 juli 1981 (53/81), 

som följer: 

4 §, 

skat"tepliktig inkomst anses inte rfu1ta på deposition, som fysisk 

i:nh_ernskt dödsbo 1 vilket beskattas som särski1d skattskyldig, 



-z~ 

inhemsk af fårs bank? andelsba.'lk, spöxbank eller Post banken på 

använd sparräkning, kapitalräkning, kapitalräkning i valuta, 

bn1ksräkning eller 6 ~ 12 eller 24 månaders tidsbll.!1den eller uppsägbar 

r~1.bing. Detsamma gäller ränta ~ depositioner på sådana räkningar i 

2nddslags sparkassa som i fråga om ränte- och kontovillkor motsvarar 

ccssa räkningar eller som av finansministeriet förklarats fylla fordringarna 

skat.tefrihet vid statens inkomstbeskattning .En räkning anses vara allmänt 

den med lika ränte- och kontovillkor används av minst två 

för mottagande av depositioner av allmänheten. Med bank-

grnppe:r avses affärsbankerna, andelsbankerna, sparbankerna och Post-

banken. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

6 §. 

I 29 § 1 mom. 5 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet avsedd 

obligatorisk premie, som erlagts med stöd av lagen om pension för företagare 

(FFS 468/69) lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 467/69) och lagen 

om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (FFS 1026/81), får avdras 

de i punkten nälllilda förutsättnir1garna om den inte avdragits med stöd 

av 8 § 4 punkten landskapslagen om korrrrnunalskatt för näringsverksamhet 

(32/69) eller 6 § 1 mom. l punkten landskapslagen om kommunalskatt för 
gårdsb:ruk (6/68). 

8 §. 
(Lika som i framställn:LJ.gen). 

9 §. 
Utan hinder av bestärmnelsema i 37 § lagen om skatt på :inkomst och 

förmögenhet utgör 5.600 mark det högsta inkomstbelopp so~ i sin helhet 

skall avdras som grundavdrag vid komnrunalbeskattningen i landskapet. 

överstiger :iI1komsten S .600 mark, minskar grundavdraget med en ;erocent 
'-ör varje fullt belopp av 46 mark varmed inkomsten överstiger 

5 ,600 mark, 

(2 mom. lika som i framställningen). 

10 §. 

som ]c :framställnfogen) . 

(S7,utstadgandet lika som i framställningen). 
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29 septeITber 19820 

På storu utskottets vägnar: 

A1arik Häggblom 

ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare. 

i utskottet:ordf.A.Häggblom, v.ordf. K.Jansson samt ledamöt. 

~ Blomqvist~ Helling~ Holmberg~ S.-0.Lindfors, Sundback och Oberg. 


