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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAM ST ;~LJ,l\J I NC 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag angående· ändring av 

3 och 4 §§ landskapslagen om avdrag 

vid kommunalbeskattningen för invcs
teringsreserveringar. 

Landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattningen för in

vesteringsreserveringar (31/79) reglerar frågan om investe

ringsreserveringar med avseende på kommunalbeskattningen och 

innehåller inte några bestämmelser om investeringsreserveringar

na som sådana eftersom dess.a måste anses höra till bokförings

lagstiftningen och de faller.s.1ledes under rikets lagstiftnings
behörighet. I 3 § 1 mom. finns bestämmelser om hur investerings

reserveringarna skall användas för att s.k. investeringsavdrag 

skall få göras. Härvid hänvisas till 9 och 10 §§ lagen om 
investeringsreserveringar (FFS 1094/78),vari stadgas att inves

teringsreservering får användas för anskaffning av vissa an

läggningstillgångar, för uppförande av vissa byggnader, för 

anläggande av vägar, järnvägar eller avlopp, för grundförbätt

ring eller större reparationsarbeten på anläggningstillgångar, för 

forskning och produktutveckling, utbildning av arbetskraft, 
arbetarskyddså1gärder, främjande av export oc!"i för miljövård samt 

i vissa fall för erläggande av aktie- eller andelskapital. Efter 

en ändring av 9 § (FFS 978/79) får investeringsreservering 

dessutom användas för omedelbara utgifter i samband med anskaff

ning av foder till pälsdjur i farm. Ändringen har vidtagits 
för att minska de problem som konjunkturväxlingarna åsamkar företagen inom 

pälsdjursbranschen. Utgifterna för inköp av foder utgör utgifter 

för anskaffning av omsättningstillgångar och eftersom landskaps

styrelsen inte anser att dessa skall berättiga till i 3 § 
1 mom. nämnt investeringsavdrag i kommunalbeskattningen , 
föreslås att paragrafen ändras. I lagen om investeringsreserveringar 

har motsvarande ändring vidtagits i samband med ändringen av 

9 §. 

På·:grund av ett. förbiseende har 4 § fått ett oklart innehåll, 

varför den föreslås ändrad så att den i sak överensstämmer med 

17 § lagen om investeringsreserveringar. 

Kommunerna har getts tillfälle att inkomma med utlåtande över 
lagförslaget. 
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Med hänvisning till det anförd~ föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om avdrag vid 
kommunalbeskattningen för investeringsreserveringar. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 3 § 1 mom. och 4 § 

landskapslagen den 10 april 1979 om avdrag vid kommunalbeskatt

ningen för investeringsreserveringar (31/79) som följer: 

3 §. 

Skattskyldig som i enlighet med användningstillstånd eller 
finansministeriets med stöd av 12 § 1 mom. lagen om investc
ringsreserveringar utfärdade beslut använder investeringsreservc

ring för ändamål som nämns i 9 § 1 och 2 punkterna eller i 10 § 

nämnda lag har rätt att för det skatteår under vilket investe

ringsreserveringen används, från sin skattepliktiga inkomst 

göra ett extra avdrag (investeringsavdrag), som uppgår till tre 

procent av den använda investeringsreserveringen eller till i riket 

för viss användningsperiod fastställt högre belopp. 

4 §. 

Om den skattskyldige vid beskattningen har krävt att investe

ringsreserveringens belopp skall avdragas från inkomst av en 

viss eller vissa förvärvskällor för rörelse, men använder inves

teringsreserveringen vid annan förvärvskälla, skall på detta 

sätt använt reserveringsbelopp vid kommunalbeskattningen läggas 

till nämnda förvärvskällors skattepliktiga inkomst under det år 
reserveringen används. Ett på så sätt ökat belopp får under 

rescrveringens användningsår avdragas vid beskattnin~en från 
inkomsten av den förvärvskälla där investeringsreserveringen 

används. 

Mariehamn den 18 mars 1981. 

Lantråd Folke Woivalin 

Tf.lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl6r 


