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1 1 a · n · d s 1 ands kaps styre 1 -

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag om ändring av land

skapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland. 

Genom en den 26 september dettq år utfärdad förordning (FFS 327/57) I 
har förordningen angående inkomst- och förmögenhetsskatt ändrats så- . il 
lunda, a tt större avskrivning än tidigare medgives på industriella 

11 

\I 

byggnader och industri-inventarier där byggnaderna tagits i bruk 1958 lli 

eller senare och ' inventarierna 1956 eller senare. Ändringen tillämpas ~ 

delvis vid beskattningen för år 1957 och helt och h~llet på beskatt- 1

1 

ningen för 1958 och därefter. I 
Åtgärden avser att upphjälpa nypild~de eller utbyggda industriers 

ekonomi under de första åren och sålunda medelbart att främja utveck

lingen av landets industri. Då landskapsstyrelsen eftersträvar att be

vilja i landskapet startade industrier alla de lättnader, som kunna 

främja sysselsättningen och~folkningens utkomst 9 anser landskapssty

relsen att en motsvarande ändring av landskapslagen om kommunalbeskatt

ning i landskapet Åland vore på sin plats ehuru ovannämnda förordning 

icke gäller kommunalbeskattningen i riket. Det vore dessutom till för

del för bokföringen och den ekonomiska planeringen i industriföreta

gen inom landskapet om avskrivningsrätten vore densamma i stats- och 

kommunalbeskattningen. 

Enligt nedanstående förslag skulle för fabrik 9 verkstad. och kraft - I 
station 9 som tagits i bruk under år 1958 eller senare 9 avskrivningen 
under de fyra första åren 1 det år 9 då byggnaden tagits i bruk inräk-

nat, få uppgå till sammanlagt 30 % av anskaffningsvärdet • . För industri~ 1 

ella inventari er åter skulle då de tagits i bruk år 1956 eller senare, 

från oah med det år, då det tagits i bruk, beviljas 30 % avdrag på 
1

1 

anskaffningsvärdet under första året och därefter 30 % på det åter-

stående värdet varje år, likväl minst 12 % på anskaffningsvärdet el

ler, då egendomens brukstid är högst fem år, minst den del av anskaff

ningsvärdet, som motsvarar antalet bruksår, Ändringarna föreslås in

förda i 9 §, som i övrigt skulle bli sakligt oförändrad. 

I förhållande till rikets förordning föreslås likväl ett par mindre 

ändringar. Sålunda föreslås, att på fartyg, som vid anskaffningen var 

minst 25 år gammalt, endast normal avskrivning skulle tillåtas. Även 

om någon redare i något fall kan anse det för)nånligt att inköpa ett 

äldre fartyg för att under en tillfällig högkonjunktur utnyttja det 

under några år, har landskapsstyrelsen ansett, att _det icke finns skäl 
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att under st öd j:a, \,e;t t sädan t före t ag med skattelättnader. Ofta nog är 

en mängd småspar a r e me ~ .sAsom akt ionärer i nystarta de företag, och 
. .. ,,.. . . ~ \ 

då borde den nämnda,. ins l:cyäi\kningen verka hämmande på aeras lust att 
·. . . 

deltaga i alltför v~ha,lsiga -. spekulat ioner . Vida re föreslås, att de 
stora avdragen enligt·, .. 3-mQJn. •. ' S._kola beviljas bokföringsskyldiga företa r 
gare endast i det fa ll:~' ·:--a -:tt- UJ. ~~,svarande värdeminskning uppta gits i 

~ .. . --~~ . 

bokföringen. De normal~~·-- ävdrE:hgen\_ på f a rtyg äro upptagna till de pro-
. ' - ' 

centsatser, som intogos i den s~~te lagändringen (33/57). :-, . -\ 

Den i landskapet gällande temp~ra lagstiftningen om skattelätt-
. " \: 

nader för främjande av sjöfarten (29/54) är gällande till utgången av 

innevarande år. Då stadganden om särskilds/.lättnader för sjöfarten på 

detta sätt inarbetats i kommunalska ttelagen, skulle någon ny interi

mistisk lagstiftning icke ers ätt a den gä llande. 

Den 14 februari detta år inlämnade Regeringen till Riksdagen tven

ne proposit i oner om än dring av beskattningslagstiftningen med anled

nin5 av, att den senaste höst inträffade deval~eringen i vissa fall 

medför inkomster i form av kursvins t, vilken enligt rådande rätts-

P!. axi ? _vore ·att betrakta som skattepliktig inkomst (Prop. 136 och 

l -37/57). I motiveringen till _tJroposi tionen 137 f ·l:'amhålles bl. ao: I I 

"Den devalvering av den finska marken, som företo gs senaste år, 

medförde en ökning av kapitalvärdet av gäld i utländskt mynt. Även - ·- . 

skuldernas indexbindning har blivit allmän den sena~te .tiden. Då en

ligt ovan anförda rättspraxis kurs- och inde JCf örlust på -~ä.:id , som upp-
~- · 

kommit genom anskaffning av anläggningstillgångar, icke få avdragas 
vid beska ttning, måste detta s lutresulta t anses oskäligt hårt för 

gälden?-rerna. Rättvist vore, att kurs- eller indexf örlust p~ gäld, 

som uppkommit genom anskaffning av an läggningstillgångar finge avdra

gas från den ska ttepliktiga inkomst en medelst ~rliga avskrivningar, 

motsvarande värdeminskningarna på anl äggningstillgångarna. 

Av ovan anförda skäl föreslås sådan ändring av lagen om inkomst-- . 

och förmögenhetsskatt, att ökning av beloppet av sådan gäld i ut~ · 

ländskt mynt, som härrör av a nskaffning av anläggningstillgånga r, samt 

gottgörelse, som utöver r äntan skall erläggas för sådan Bör dylikt än

damål upptagen gäld, som är bunden vid index eller liknande grund, 

mätte avdragas vid beskattningen genom å rliga avskrivningar, vilka 

finge uppgå till högst 15 procent. För det fall att nämnda kapital

ökning och gottgörelse för gäld under skatteåret uppginge till samman

lagt högst 50.000 mark, finge de likväl omedelbart avdragas i sin hel

het. Nämnda avdragsrätt skull e icke gälla gäld för förvärv av jordom

råde, enär årliga värdeminskningar icke heller få göras på jgrd, ej 
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heller gäld för anskaffning a v anläggningstillgångar till lant- och 

skogsbruk 9 enär motsvarande lättnad för deras vidkommande beaktas vid 

bestämmandet av avkastningsgrunderna inom lant- och i skogsbruket. 

Likväl skulle avdragsrätten utsträckas till gäld 9 som hänför sig 

till gruvor 9 stenbrott 9 torvmossar och annan sådan egendom i de fall, 

i vilka på sådan egendom får göras värdeminskningar. Motsvarande stad

ganden föreslås även som tillägg till lagarna om kommunalbeskattning." 

Vidare framhålles 9 att en revision är påkallad beträffande stadgan

dena om gäld i utländskt mynt och om indexbunden gäld. Då denna revi

sion emellertid förutsätter en grundli g beredning 9 h a r Regeringen 

icke ansett möjligt inlämna propos ition härom så snart, att den nya 

lagstiftningen kunde tillämpas på 1957 års inkomster. På grund härav 

har ändringen för denna gånng begränsats till det nyssnämnda. 

Såsom en komplettering till prop. 137 föreslår Regeringen i prop. 

136 att de gottgörelser för indexstegring, som gäldenärer ha att er

l ägga, måtte räknas som avdragsgilla till ett belopp 9 motsvarande 

2 %:s ränta för den tid 9 för vilken gottgörelsen erlägg es 9 dock icke 

för tiden före den 1.1.1956. Detta ~ stadgande skulle gälla temporärt 

för 1957 och 1958 års beskattning och skulle i riket införas i lagen 

om vissa interimistiska undantagsstadganden i skattelagarna (FFS 

459/57). Då landskapet saknar en direkt motsvarighet till denna lag , 

föreslås, att rlet temporära stadgandet intages som s lut stadgande i fö

religgande lagförslag. 

Med stöd av vad ovan anförts får landskapsstyrelsen vördsamt före

lägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeska ttning i landska

pet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 9 § i l andskaps

lagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland 

(20/56) såsom följer: 

§ 9~ 

Värdeminskning av byggnader 9 som använts i den skattskyldiges annan 

förvärvsverksamhet än lantbruk; skall i det avseende § 8 mom. 2 inne

håller, efter rörelsens beskaffenhet i form av avskrivning bestämmas 

till högst följande procenttal av byggnadernas anskaffningsvärde: 

1

1

1 1) på bostads- och administrationsbyggnader~ 

av trä 

a v sten 
3 % 
1 % 

~ 
j, 

~ 
I 

I . 

~ 
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2) på fabr~ksbyggnader och kraftstationer: 

3) 

av trä 

sten av 
5 % 
3 % 

·' 
på ekonomi~byggnader: 

av trä 6 % 
av sten 3 % 

533 

För byggnad eller del därav, vilken användes som fabrik, verkstad 

Bllffer kraftstation och som tagit$ .i bruk å r 1958 eller därefter, skall 

.. med avvikelse från s tadgandet i .1 måm. för det å r, under vilket 

egen~pmen tagits i bruk, samt f.ör de tre följande åren beviljas så 
·stor värdemi_qskn~ng , som den ·skaitskyldige gjort i sin bokföring, 

dock för de · nämnd~ fyra åren sam:manlagt högst 30 procent av egendo
mens anskaffningsvärde. · I -

På ma-~kiner och ib...ventart.er samt andra därmed j ämförl i ga föremål, 

I 

. i 

I ' 

I 
I 

I 

som använts i annan:::förvär.V.sverksamhet än lantbruk, må, om egendomen / 
tagits i bruk f öre .·'å; ·~95·6, . efte-r rörelsens och föremålens beskaffenb.et 

värdeminskning i fqrm :av.- avskrivning bestämmas till högst följande 
proc en tta 1 av f öremål:ens ~;- anskaffningsvärde: 

1) på maskiner/och å.rtgpannor, kraftöverföringsanläggningar, 

elektriska l edningar, vatten- och gasledningar 

2) på rörlig materiel 9 arbetsredskap och verktyg 

3) på modeller och kokiller 

4) 

5) 

på rörelses inventarier 

på , fartyg: 

av trä 

15 %; 

10 %; 

12 ro ; 
av järn 10 %; 

8) på lastbilar och bussar 25 %; 
9) på övriga motorfordon 20 %. 
Har i 3 mom. avsedd egendom tagits .i bruk under år 1956 eller där-

efter, skall såsom värdeminskning för det år, under v ilket egendomen 

t agits i bruk, beviljas 30 procent av egendomens anskaffningsvärde 

och därefter s~som år lig värdeminskning likaså JO procent av egendo-

111

1 

I 

I 

I! I 

mens vid varje beskattning återstående värde, likväl så, a tt som år- Il. 
lig värdeminskning beviljas minst 12 procent av egendom.ens anskaff

ningsvärde 1 eller 9 då egendomens brukst id är högst fem år 9 minst den 

del av anskaffningsvä rdet, som motsvarar antalet bruksår. För fartyg, 

som vid anskaffning en va r tjugufem å r gamma lt eller ä ldre, må avdrag 

för värdeminskning enligt detta moment icke beviljas. Är skattskyldig 

bokföringsskyldig~ beviljas avdrag enligt detta moment endast under 

förutsättning 1 att motsvarande värdeminskning upptagits i bokföringen~ 

I 
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Anskaff~ingsvärdet för sådan8 a rbetsredskap och -verktyg samt mo

deller och kokiller ävensom an.dra .. sådana anläggnings'tillgångar 9 vil

ka anses bliva förslitna senast inon( t~r-e-- år~ får avskrivas i dess 

helhet under anskaffningsåret. 

Finnes icke tillräcklig utredning om anskaffningsvärdet 9 faststäl

les detta genom . uppskattning. 
' Har skattskyldig framställt utredning därom 9 att han på grund 

av särskilda orsaker borde vara berättigad till större avskrivning 

än vad ovan säges, må honom efter prövning beviljas sådan, dock ej 

utöver det belopp, som i bokföringen upptagits som avskrivning. Se

dan föremål til l fullo avskrivits, må ytterligare avskrivning icke 

skee 

.§ 10. 

Skattskyldig är berättiga d a tt frå n sin inkomst avdraga 

1) för jord, förutom staten och landskapet tillhörig, erlagda le

goavgifter; 

2) ränta å gäld; 

3) förluit a V skattskyldigs näringsver ksamhet, som icke är att 

hänföra tii l kapitalförlust; 

4) obligatoriska förs äkringsavgifter såsom folkpensionspremie samt 

avgifter, som erlagts till arbetslöshetskassor, oc h skogsvårdsavgif

ter ävensom bgrnbidragspremier9 

5) avgifter till pensions~, änke- och pupill- samt annan dylik 

ka ssa, i vil~~b det på grund av tjäns t eller befattning åligger honom 

att v a ra delägare; 

6) såsom underhållskostnad f ör f a stighet 9 som icke är lantbruks

fastighet 9 i ett för allt hög st femton procent a v den eeräknade av

kastningen från fastigheten9 

7) vad inhemsk försäkringsanstalt . enligt lag b ör överföra till 

ersättnings- eller premiereserv; 

8) vad sparbank eller andelska ssa bör erlägga till sparbankernas 

e ller andelskassornas säkerhetsf ond; 

9) vad näringsidkare under skatteåret erlagt i g ottgörelse å köp 

eller försäljning , återbäring av å rsöverskott s a mt års- och omsätt

ningsrabatt; 

10) vad arbetsgivare från inkomsten av sin rörelse erlagt till av 

h qnom grunda d peqsionsanst:J.lt eller pensionsstiftelse intill det be

lopp, som enligt för sä-krin,gstekniska grunder erfordras till täckande 

av anstaltens eller stiftelsens av pensionsförbindelserna härflytande 

pensionsansva righet; samt 

. I' 
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11) såsom följd av förändring i kursen för' utländskt mynt upp-, 

kommen ökning av ka pit a let f ör gä l d 9 som uppstått genom a nskaffning 

av byggnader 9 ma skine r och inventa rier samt andra med dem jämförliga 

f öremål 1 vilka den ska tt s kyl-dige a nvänt i annan f örvärvsverksamhet ä n 

l antbruk och skogshushållning, ävensom genom förvärv mot vederlag av 

pa tent- och annan sådan rättighet, så ock av gruvor, stenbrott, torv

mossar och annan sådan egendom s a mt för s ådan gäld med a nledning av 

förändring i pris - eller kostnadsindex eller på annan motsv@rande 

grund utöver r äntg u~gående gott görelse, likväl så 9 at t nämnda kapi

t a lökning oc~ go tt göre lse 9 därest de under ska tteå ret uppgå till sam

manlagt över femtiotusen ma rk, avdragas medelst årliga avskrivningar, 

v ilka må uppgå till högst femton procent av kapitalökningens och gott

görelsens belopp~ 

Denna l a n ds kaps l ag tillämpas fö rst a gången vid kommunalbeskatt

ningen på g rund a v 1957 års inkomst. Med stöd därav må frå n inkomst 

avdragas ökning av ka pitalet av gäld i utländskt mynt 9 v ilken inträf

fat efter den 1 januari 1957 samt gottgöre lse för annan gäld med an

l e dning av såda n ändr ing i index ell e r anna n motsvarande grund 9 som 

inträffat eft er sagda dagbch 1958 
Vi d beskattning av 1957 /års inkomst må gottgö r e l se 9 som f örutom 

r ä nt a skall erläggas på gäl d i f inskt mynt på grund av å r 1956 eller 

därefter inträffad än dring i pris- eller mos tnads index eller i mot

sva rande j ämf örelsegrund och som i cke med stöd av andra stadganden i 

l andskaps lagen om kommunalskatt i l a n dskapet Ål a nd får avdraga s från 

skattepliktig inkomst 9 a vdragas från inkomst till be lopp, som motsva

rar en på gäldens kapitalbelopp berä kna d å rlig ränta om t vå procent 

för den tid 9 för vi lken gottgörelsen erlägges 9 likvä l i cke för tiden 

före den 1 januari 1956. 

Mariehamn, den 8 

På 

ma rs 1958. 

dl~" u~~/ 1 I 

landskaps~- t/~~~s en,.§' vägnar : /#0 
Lantråd Hu~o ~a~sson. l_ "i~~ j { f: . ~ . .,----- ---~ 

Landskapssekreterare ;~lf Sundman. 
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