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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 landstin g mGd 

förslag till lagmotion till Finlands riksdag 

me d förslag ti 11 lag om skattelättnader för 

industrin i landskapet Åland. 

Hänvisande till motivering en i landskapsstyre lsens framställning m 
il/1965 med försla g till landskapslag om skatt elättnad . för ' indus t r i er 

vid kommunalbeskattningen före slå r landskapsstyrels en, att Landstivge t 

ville hos Finlands riksdag göra följand e lagmotion: 
Ålands lands tin g s lagmotion till Riks~ -

dag en med förslag till lag om skattelätt

nad er f ör indus trin i l andskape t Åland. 

Industriell v erksamhet idka s i l andsk ape t Åland i tillsvid are mycket 

ringa utsträckning . Härav följer, att till gång en på indus tri arb et e i 

landskapet är ring a och att s å lunda arb etstillgången i allmänhet är o

jämn und er å r et. Landstinget och l a nds k apsmyndi g het erna har med olika 

medel sökt främja tillkomst en av nya industri er i landskapet men tyvärr 

med ringa fr amgång . 

Förutsättningarna för industri ell verksamhet är i l an dskap et icke de 

bästa. Tillgång på r åvaror saknas för de fl e sta branscher och priset på 

elektrisk en er gi ha r tillsvid are icko kunnat brin gas i nivå me d pris erna 

inom industrionrr åd ena på fastla nd et. Avsättnin g finn es icke i landskap e t 

för industriprodukt er i större utsträckning , v arför produkt erna måst e 

för försäljning trans port er as utom landskapet. Transportkostnad erna för 

råvaror och färdiga produkt e r inverka så lund a höj and e på priserna på de 

färdiga produkterna. Också anläggningskostnad er oc h bräns l ekostn ader hö

jas av tillkomoand e transportkostnader. 

I dessa avs e end en är förutsättning arna för anläggand e a v industri

er i landskapet öve r ensstämmand e me d förutsättningarna i norra Finland. 

För Uleåborgs och Lapplands län har emelle rtid antagits en la g om skat

t elättnader för industrin i norra Finland (FFS 190/58) som för åren 

1958-1967 och i viss mån även därefter me dför be tydand e skatte lättnader 

Under de första åren eft e r en ny industris anläggand e och ocks å eft er 

en utvidgning eller förny else av en r edan exist erand e industri. 

Lands tinge t ans er, att gynnsammare förutsättning ar :för en utveckling 

av industrin i landskape t bör skapas genom införande av motsvarand e 

skattelättnader även i landskap et. I s ådant syfte ha r land stin get anta

git en landskapslag om skatt elättnad ' vid kommunalb eskattning för in

dustri er, enlig t vilken industri er i landska pe t komma i å tnjutand e av 

samma skatt elättnader vid ko mmunalb eskattningen som indu s tri er i Uleå

borgs och Lapplands län. Lands tinget saknar dock möjlighet er att med-
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giva samma lättnader för inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, då 

lagstiftningen härom enligt självstyrelselagen för Ålqnd hör till ri

kets lagstiftningsbehörighet. 

Hänvisande till det ovan anförda får landstinget härmed vörd>amt fö

rel ägga Riksdagen till antagande nedanstäende lagförslag: 

L a g 

om skattelättnad för industrin i landskapet Åland. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 
För främjande av industrin i landskapet Åland beviljas vid inkomst

och förmögenhetsbeskattningen skattelättnader enligt vad i denna lag 

stadgas. 

2 §. 
Grundar inhemskt aktiebo l ag eller andelslag under åren 1965 - 1974 

nytt industriföre tag i landskapet Åland , äro aktie bo lagets eller andels

laget s inkomst av detta industriföretag och den däri investerade förmö

genheten skattefria för det skatteår, under vilket de för industriföre

taget anskaffade anläggningstillgångarna tagits i bruk, samt för de tre 

därpå följande skatteåren. 

Från skattskyldigs övriga inkornst må icke avdragas kostnader för 

förvärvande och bibehållande av i 1 mom. avsedd skattefri inkomst,ej 

heller ränta på gäld, som belasta däri nämnt industriföretag . Ej heller 

må frå n skattskyldigs övriga förmögenhet avdragas gäld, som belastar 

sådant industriföretag. 

3 §. 
Inhemskt aktiebolag eller andelslag, som under åren 1965-1974 utvid

gar sitt i landskapet Åland belägna industriföretag eller förnyar dess 

maskinpark eller anläggningar, så att industriföretagets produktionsför

måga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, har rätt att 

Vid beskattningen för det år, under vilke t de för utvidgningen eller 

förnyelsen anskaffade anläggningstillgångarna tagits i bruk, samt för 

de tre därpå följande åren från sin skattepliktiga inkomst avdraga,för

utom övriga i lag medgivna avdrag, en summa, som utgör tre procent av 

de i utvidgningen eller förnyelsen inves terade nya anläggningstillgångar

nas anskaffningsvärde. 

Ovan i 1 mom. avsedda anläggni:rg sti llgångar skola vid inkomst- och 

förrnö genhe tsbeskat tning 'en för de i sagda moraent nämnda skatteåren icke 

anses som skattepliktig förmögenhet. 
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4 §. 
Såsom årlig värdeminskning av anskaffningsvärdet av lösa anläggnings

tillgångar, vilka under åren 1965-1974 anskaffats för i 2 § nämnt indust

riföretag eller i 3 § avsedd utvidgning eller förnyelse, må avdragas 

det belopp, vilket i den skattskyldiges bokföring såsom sådan värde

minskning av skrivits. 

5 §. 
Närmare föreskrifter därom, vilket företag bör anses såsom i 2 § 

avsett industriföretag, samt angående verkställigheten och tillämpningm 

av denna lag i övrig t utfärdas g enom förordnin g . 

Mariehamn, den 11 mars 1965. 

På ~~~aP. styrdsens 

Lantråd ~ ~~( 
I ·-

vägnar: 

Lagberedningssekreterare 



RIKSDAGENS 
C E NTRALKAN S LI 

Helsingfors, 

den __ __,2"'-'8~m""""""'a.r-j ____ 19__6_5_ 

0 

Till Alands Landsting 

0 

Hänvisande till Alands landstings skrivelse av den 25 

innevarande maj får Riksdagens centralkansli vördsamt meddela, 
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att centralkansliet översänt den i skrivelsen nämnda framställningen 
0 

av Alands landsting till justitieministeriet. 

På Riksdagens centralkanslis vägnar: 

Erkki Ketola. 

857 5-60/23 


