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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 lands ting med 

försla g till landskapslag om skattelätthad för 

industrier vid kommunalbeskattning en • 

önskemålen om anläggande av nya industrier i landsk apet för att tryg-

ga sysselsättningen har framlagts i många sammanhang i Landstinge t . Den 

ojämna sysselsättningen med översyss elsättning under sommarhalvåret och 

und erskott i arbetstillgången under vinterhalvåret medför utkomstbekym

me r för landskap ets växande löntagarb efolkning och medför däri g en om av

flyttning från landsbygden. 
Svårigheterna för nystartade industrier i l andskapet är också bety

dande. Tillg'ingen på elektrisk ener gi torde numera kunna tryggas, men 

pris et för denna är förhållandevis högt. För industrin lämpliga råvaru

tillgångar finnes endast för vissa branscher och tillgången på arb e ts

kraft är, så länge en f as t etablerad industri saknas, på många or ter o

säker. Härtill kommer, att alla råvaror, som anskaffas från orter utom 

landskapet, genom transportkostnaderna komma att medföra större anskaff

ningskostnader än för industri er på annat håll, samt att de färdiga pro

dukterna likaså fördyras genom transportkostnad erna vid försäljning utom 

landskapet. Då avsättningsområd et för industriprodukt e r i landsk apet i 

de flesta fall är för litet, kommer sålunda konkurrensmöjligheterna för 

industrin att försvagas genom transporterna. 

För norra Finland, där problemen i dess a avseenden tord e vara gansk a 

likartade, har man försökt giva nyst artade industrier ett bättre ut gångs

läge genom att bevilja speci ella skattelättnader. Enligt lagen den 2 ma j 

1958 om skattelättnader för industrin i norra Finland (FFS 190/58) gäller 

• för industri därstädes skattefrihet såväl beträffande inkomst- och för

mögenhetsbeskattningen som för kommunalbeskattningen under grundläggnings

året och de tre närmast f .öljand e skatteåren . Denna skattelättnad gäller 

i Uleåborgs och Lapplands län för industrier ,som grund ats av aktiebolag 

eller andelslag und er åren 1958-1967. Skat t elättnad gä ller också för ut

vidgning eller förny else av industriföretag samt för filial, som annor
städes hemmahörand e företag startar i sagda län. · 

För l andskape ts del kan Landstinge t införa skattelättnad beträffande 

kommunalbeskat tningen. För statsb eskattningen kan Land s tinge t enligt 

15 § självstyre ls e l agen hos riksdagen hemställ a om sådan undantags l ag

stiftning beträffande inkomst- och fö rmögenhetsskatt en, som tid i gare 
antagit s för industri er i norra Finland. 

Då landskapsstyrelsen anser, att alla utvägar för åstadko mmande av 

nya industri er och utveckling av de r e dan existerande bör utnyttj as, 
f .. 
oresl år l andsk apsstyre ls en dels att sagda lättnader införes beträffan-
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de kommunalbeskattningen i landskapet Åland och dels att Landstinge t 

motionerar hos riksdagen om en motsvarande lagstiftning beträffande 

inkomst- och förmögenhetsskatten. Förslaget till lagmotion göres i skild 

framställning. Självstyrelselagen ställer hinder för företag utom land

skapet att anlägga egentliga filialer i landskape t med mindre land&kaps

styrels en beviljat tillstånd därför. På grund härav kommer den föreslag

na lagstiftning en icke i sådant avseende att ha helt samma verkan som 

undantagslagstiftningen för norra Finland. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattelättnad för industrier vid kommunalbeskattningen. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
För främjande av industrin i landskapet beviljas vid k ommuna lbeskatt

nin gen skattelättnad enligt vad i denna l ag stadgas. 

2 §. 

Grundar inhemskt aktiebolag e ller a nd el s lag under å r e n 1965 - 197 4 

nytt industriföretag i landskapet, äro aktiebolagets eller ande l s lagets 

inkomst av detta industriföretag skattefri för de t skatteår, under vi l

ket de för industriför e taget anskaffade anläggningstillgångarna tagits 

i bruk, samt för de tre därpå följande skatteåren. 

Såsom i 1 mom. avsett indus·triföretag anses företag, som i byggnad el 

ler lägenhet, vilken anskaffats e ller hyrts för utövande av industriell 

verksamhet, framställer eller förädlar produkter, ävensom gruva,torv

upptagnin gsför e tag, kraftverk e ller f~yseri. 

Från skattskyldigs övriga inkorrillt må icke avdragas kostnader för för

värvande och bibehållande av i 1 mom. avsedd inkomst, ej heller ränt a 

på gäld, som belastar däri nämnt ind~striföret ag. 

3 §. 
Aktiebolag el l er andelslag skola hålla den löpande bokföringen vid 

industriföretag, som g rundats i landskapet , skilt från s in övriga bok

föring samt för detta industriför e tag i s lutet av varje räkenskapsår 

uppgöra särskild förmögenhetsb alans och resultaträkning. 

4: §. 

Inhemskt aktiebolag· elle r andelslag, som under åren 1 96 5-197 4 utvidgar 

sitt i landsk apet belägna industriföretag eller förnyar dess maskinpark 

eller anläggningar, så att industriföretagets produktionsförmåga e ller 

Produktionens förädlingsgrad väsentlig t ökas, har rätt att vid kommunal-
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beskattning en för det år, under vilket de f ör utvidg:i..in gen el l er förnyel

sen anskaffade anläggnings.tillgångarna tagits i bruk, sant för de tre 

därpå följand e åren från sin skattepliktiga inkomst avdraga , förutom öv

riga i lag medgivna avdrag, en summa, som utgör tre procent av de i 

utvidgningen eller förnyelsen invest e--rade nya anläggningstillgångarnas 

anskaf fni ngsvärde. 
Kostnaderna för anskaffning av de i utvidgningen eller förnyelsen 

investerade nya anläggningstillgångarna skola specificeras i industri

företagets bokföring så tydligt, att d e me d lätthet kunrn skiljas från 

övriga kostnader. 

5 §. 
Sås om årlig värdeminskning av anskaffning svärdet av l ösa anläggning s.,.... 

tillgångar, vilka under åren 1965-19~4 anskaffats för i 2 § nämnt 

industriföretag eller i 3 § avsedd utvid gnin g eller förny e lse, må avdra'"'" 

gas det belopp, vilket i den skattskyldiges bokföring såsom sådan värde.,... 

minskning avskrivits. 

Mariehamn, d en 11 

vägnar: 

Lantråd 

Lagberednings sekret erare 


