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s e ~ framställning till Ålands landsting med 

förslag till lagmotion till Finlands RikSdag med 

förslag till lag om skattelättnader för industrin 

inom landskapet Åland. 

Vid vintersessionen innevarande år behandlade Landstinget en fram

ställning med förslag till lagmotion till Finlands riksdag med förslag 

till skattelättnader för industrin i landskapet Åland (Framst.12/1965) . 

Landstinget antog förslaget och motionen har sedermera av regeringen 

överlämnats till riksdagen den 4 juni 1965. Förslaget byggde på rikets 

lag den 2 maj 1958 om skattelättnader för industrin i norra Finland 

(FFS 190/58). Samtidigt med förslaget till riksdagsmotion antog Lands

tinget en landskapslag om skattelättnad för industrier vid kommunalbe 

skattningen , vi en publicerats i Ålands författningssamling s om m 30/ 

65) . 
Den 12 innevarande november överlämnade regeringen till riksdagen en 

proposition med förslag till lag om främjande av utvecklingsomrädenas 

ekonomi (136/65) och en proposition med förslag till lag om skattelätt

nade r för industrin inom utvecklingsomräden (140/65) . Enligt den först 

nämnda propositionen indelas landets utvecklingsområden i tvenne zoner , 

av v ilka första zonen är den , som är i större behov av stödätgärder , 

Till denna zon har inom landskapet hänförts Brändö, Föglö , Kumlinge , Kö

kar , Sottunga och Vårdö kommuner medan landskapets övriga kommuner icke 

anse s höra till utvecklingsomrädena i landet . 

Enligt den senare ~v ovannämnda tvenne propositioner skall industrin 

inom utvecklingsområdena tillkomma skattelättnader, vilka i första zonen 

är något större än i andra zonen . Skattelättnaderna äro i stort sett ö- _. 

ve ren s stämmande med de skattelättnader, som tidigare gällde i norra Fin

land enligt den ovan nämnda rikslagen, vilken föreslås upphävd i samband 

med antagandet av det nya l ngförslaget. 

Det tidigare av Landstinget till riksdagen överlämnade förslaget skil

jer sig sålunda frän regeringens nya förslag till skattelättnadslag för 

industrin såtillvida, att enligt det tidigare f örslag~ t industriföretag 

i al l a landskapets kommuner skulle bli berättigade till skattelättnad 

medan enligt regeringens nya för s lag denna skattelättnad endast skulle 

gälla i de egentliga skärgårdskommunerna . Å andra sidan föreligger mel

lan f örslagen också den skillnaden, att enligt tidigare förslag endast 

inhemskt aktiebolag eller andelslag kunde vara ägare till sådan industri 

med an det nya förslaget icke begränsar skattelättnaden till någon viss 

grupp av skattskyldiga, utan ocks ä enskilda personer och t . o .m. utländska 
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medborgare och företag är-0 berättigade till ~amma skattelättnad~ 
Förslaget till ny skattelättnadslag för industrin gäller givetvis i 

1and~t Åland endast statens inkomst- och förmögenhetsskatt men lagen 1 

kan, om den blir antagen , också tillämpas beträffande kommunalbe~katt
ningen i landska}'et, om Landstinget utfärdar därför nödiga stadganden 
(8 §). Detta förfarande har tidigare tillämpats i vissa fall, t.ex. i 
~jömaneskattelagstiftningen. Laif skapsstyre+sen anser dock, att det ak
tuella förslaget hör till ett lagstiftningsområde, där detta förfarande 
icke är lämyligt, dä landskapets egna myndigheter borde bereda~ möjlig

het att i första hand taga ställning till behovet av skattelättnader 
för indu~trin inom landskapet. Därför borde Landstinget till riksdagen 
överlämna en ny lagm~tion, i vilken skattelättnaderna anpassats till 
det nu föreslagna ~kattelättnadssystemet efter vad som i landskapet kan 
anses vara mest ändamålsenligt. 

Land~ka1s•tyrel~en har vid prövning av denna fråga stannat för, att 
det i~ke kan anses ändamålsenligt att uppdela landskapet i tvenne regi
oner med ~ä olika förutsättningar för industrialisering .som rikets lag• 
för slag innebär. Visserligen synas förutsättningarna för grundande av 
industrier. i sk11rgår<len, åtminstone så länge komfuunikationerna icke är 

t1r<lnade genom daglig bilfärjetrafik, vara mycket ~vaga. Men ockeå I'ä 
fa~ta Åland är förutsättningarna för att idka indu~triell verksamhet 
väsentligt eämre än i de områden på fastlandet, som icke hänförts till 

utveckling~områdena. Land~kapsstyrelsen har därför föreslagit, att skat
telättnader pä fasta Åland borde beviljas enligt samma grunder, som 
gälla inom andra zoner av utvecklingsområdena. 

Hänvisande till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt f ö
reslä, 

Till Finlands Riksdag 

att Land stinget ville till Finlands riksdag 
överlämna följande lagmotion: 

från Ålands landoting. 
Den 29 mar~ 1965 beslöt landstinget till Riksdagen överlämna en mo

tion med f ör8lag till lag om skattelättnad för industrin i landskapet 
Åland-. Regeringen har den 4 juni 1965 på landstingets anhållan överläm
nat motionen (Ålands landstings motion m 2/1965)~ 

I samband med förslaget till lag om främjande av utvecklingsområde
nas e~onomi (regeringens proposition m 136/1965) har regeringen till 
Riksdqi.gen överlämnat ett. förslag till lag om skattelättnader för in
dustrin inom utvecklingsområden (regeringens proposition m 140/1965). 
Dä d~tta förslag i vissa avseenden skiljer sig från landstingets ovan-

1. 

., 



440 
-3-

nämnda motion, har landstinget beslutat till Riksd '· _sen överlämna ett 

nytt förslag, som närmare överensstämmer med det av regeringen nu gjorda 

förslaget. Då det nya förslaget bättre tillgodoser behovet av stöd för 

industriell verksamhet, torde antaga~e av nedanstående lagförslag med

föra, att det tidigare av landstinget överlämnade förslaget får f örfal-

la. 
Regeringen har konstaterat 1 att kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, 

Kokar,· Sottunga och Värdö, d.v.s. de egentliga skärgårdskommunerna på 

Åland , kunna hänföras till utvecklingsområdenas första zon medan land

skap'et i övrigt .icke anses utgöra utve cklingsområde. Regeringen fram

håller dock i proposition · N2 136/1965 att "åtgärderna för främjande av 

utvecklingsområdenas ekonomi borde i mån av möjlighet ordnas på sådant 

sätt, att de i allmänhet skulle beröra hela eko:q,omiska regioner". Då 

landskapet .Åland i sin helhet utgör en ekonomi-sk region, kan det också 
ifrågasättaG, om avsett resultat ernås me d stödåtgärder för industrin 

enbart i skärgårdskommunerna., ifall landskapet i övrigt skulle kvarstå 

på sin låga industrialiseringsnivå. 

Industriell verksamhet idkas inom landskapet tillsvidare i mycket be

gränsad omfattning. Tillgången på arbete inom industriföretagen är där

för knapp. De fortgående förändringarna i befolkningens fördelning på 

näringsgrenar medför, att behovet av industriarbetsplatser ökar, Medan 

sysselsättningsläget i hela landet har en positiv utveckling utvisa prog-

noserna för landskapet, att en betydande brist på arbetsplatser kan emot

ses under de kommande årtiondena, om icke effektiva åtgärder vidtagas 

för att inrätta nya industrier. Medan folkr·äkningarna åren 1950 och 1960 

up~gic~hettoemigrationen från landskapet till drygt 50 % av antalet un- / 
der samma period födda, Detta förhållande får sin huvudsakliga förklaring 

. I 

i den omständigheten, att landskapet enligt riksplaneringsbyråns under-

sökn~ng har den lägsta industrialise~ingsgr~den av aila landets ekono

miska regioner. (Riksplanering sb~råns ppblikatidh A: 15 s, 150 f.). Detta 

gäller give tvi ~ speqie). l ~ · .;?.skärgårdskommunerna, men också på fasta Åland 

har 5 kommunelji-,t1aynnerl~e.-en . läg industri~2J;r9-~~,r1ngsgrad. M~riehamns stad 

hör till de läg.~t indu~tt.:i ali i;ierade städ~~na i landet. ..:: .us .. . - ~\ ' 

Förutsättningarna för industriell verksa]j:Jhet i land~kape~ äro över-
. ' ' ' :] , ,J,., 

huvud svaga. Tillgång på råva_ror saknas för (ie flesta bran ~q~~r, __ och 
. . . c.f -

Priset på elektrisk ene~gl li~~ef ~å en högre nivå än inom ~ndustriofu~ä-

dena i riket·. De i la::ndskapet producerade inQ.ustripro~~§·#e.~na måste fin
na avsättning utom landskapet, vilket medför g tt transportkostnaderna 

för dem och i många fall också för råvaran hö jer priset och sålunda för

sämrar konkurrensförmågan. Anläggningskostnaderna för industrier påverkas 
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likasä av transportkostnaderna. 

pä grvnd av dessa omständigheter är förutsättningarna för industriell 

verksamhet i landskapet överhuvud jämförbara med . förutsättningarna inom 

utvecklingsomrädena. Då landskapet dessutom som en ekonomisk region mås

te behandlas så, att de ekonomiska förutsättningarna tillvaratagas på 

bästa sätt samtidig~som sysselsättningsläget så långt det är möjligt 

beaktas, torde en uppdelning av landskapet i två ekonomiska regioner r ·· ·· 

den ena helt utan speciella förmåner i detta avseende och den andra 

med de största förmånerna, icke . erbjuda en ur hela landskape.ts synpunkt 

lyckad lösning. Landstinget anser därför angeläget, att de ~tgärder för 

främjande av utvecklingsområdenas ekonomi~ som genomföras genom bevil

jande av skattelättnader till industrin, förverkligas också de fast

åländska kommunerna genom beviljande av de i andra zonen fastställda 

skattelättnaderna till industrier. Landstinget har därför beträffande 

kommunalbeskattningen redan antagit en landskapslag av samma innehåll. § 
Hänvisande till det ovan anförda får landstinget härmed vördsamt f ö- t 

relägga Riksdagen till antagande nedanstående: k 
L a g 

om skattelättnad för industrier inom landskapet Åland. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 
För främjande av industrin inom landskapet Åland medgivas skatte

lättnader vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen i enlighet med vad 

i denna lag stadgas. 

2 §. 
Skattskyldig, som under åren 1966-1970 inom landskapet grundar nytt 

industriföretag eller utvidgar sitt där belägna . företag eller ock för

nyar dess maskinpark eller anordningar så, att företagets produktions

förmåga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, har rätt 

att vid beskattningen för det skatteår, under vilket de för det nya 

industriföretaget eller för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade an

läggningstillgångarna togas i bruk, samt för de nio därpå följande skat- ,I 
teåren frän sin skattepliktiga inkomst i värdeminskning på de nya an

läggningstillgångarna avdraga det belopp han i sin bokföring avskrivit 

såsom värdeminskning. 

Har grundande av i 1 mom. nämnt nytt industriföretag eller utvidgning 

eller förnyelse av industriföretag skett i Brändö, Föglö, Kumlinge, Kä
kar, Sottunga eller Vårdö kommun, äger skattskyldig rätt att under i 

samma moment avsedda skatteår 1 utover övriga i lagstiftningen beviljade 
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avdrag, från sin skattepliktiga inkomst avdraga varje år ett belopp om 

tre procent av de i det nya industriföretaget, utvidgningen eller för

nyelsen investerade i 1 mom. avsedda anläggningstillgångarnas anskaff

ningsvärde . 

3 §. 
Anläggningstillgångar, som anskaffats för 

företag eller för utvidgning eller förnyelse av sådant företag, räknas 

icke såsom skattepliktig förmögenhet för de i samma paragraf nämnda å-

ren . 

4 §. 
Har skattskyldig, som med stöd av stadgandet i 2 § 1 mom. av denna 

lag vid beskattningen gjort större avdrag för värdeminskning på anlägg

ningstillgångar, som anskaffats för nytt industriföretag eller för ut

vidgning eller förnyelse av industrif öretag, än han enligt de allmänna 

stadgandena angående statsbeskattningen varit berättigad till, vid över

låtelse eller förlust av sagda anläggningstillgångar i form av överlåtel

sepris eller försäkrings- eller annan sådan ersättning återfått vid be

skattningen tidigare godkända värdeminskningar, skola de återvunna vär

deminskningarna betraktas såsom skattepliktig inkomst , i fråga om bygg

nad , som utgör anläggningstillgång dock endast under tio år från det 

sagda egendom togs i bruk. 

Har skattskyldig under skatteåret använt i 1 mom. avsedda återvunna 

värdeminskningar eller någ on del av dem för anskaffning av anläggnings

tillgångar till industriföretag, som är beläget inom l andskape t Åland 

eller skall anläggas där, eller ock deponerat motsvarande belopp i 

Finlands Bank på ett särskilt spärrkonto för framtida anskaffning av 

sådana anläggningstillgångar, skola de återvunna värdeminskningarna 

I 

dock icke till den del de använts eller deponerats anses såsom skatte

pliktig inkomst . Deponeringen i Finlands Bank skall verkställas före den \, 

dag den skattskyldige enligt beskattningslagen senast skall inlämna sin 

skattedeklaration för det år till vars inkomst de återvunna värdeminsk-

ningarna bort hänföras. 

Deponerade medel må med finansministeriets tillstånd lyftas , då depo

nenten företer utredning om att de medel han önskar lyfta användas för 

i 2 mom. angivet ändamål. Användas medlen icke på sådant sätt, må till

stånd att lyfta dem lämnas tidigast ett år före utgången av det skatte

år, under vilket i 1 mom. avsedda överlåtelsepris eller ersättning upp

burits och anses de lyft ~ medlen såsom skattepliktig inkomst för det 

år de lyfts .. Härvid må den skattbara inkomsten icke fastställas till 

lägre belopp än de lyfta medlen. 
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Finland s Bank er lägger på depone r ade medel v id dera s lyftande en 

ärlig ränta efter tre procent. 

5 §. 
Har beloppet av återvunna värdeminskningar , som avses i 4 § 1 mom . , 

i enlighet med 2 mom. i sagda paragraf i sin helhet eller till någon 

del ej ansetts såsom skattepliktig inkomst , skall det anskaffningsvärde , 

som lägges till grund för värdeminskningen på ifrågavarande anläggnings

tillgång, nedsättas med mot svarande be lopp . 

6 §. 
Såsom i denna lag avsett ind.ustrif öretag anses f öretag 1 vilket i 

byggnad eller lägenhet, som anskaffats ellär hyrts för industriell 

drift ,- tillverkar eller föradlar produkter, så ock gruva 1 torvupptag

ningsföretag och kraftverk ~ 

Med anläggningstillgångar avses i denna lag sådana lösa anläggnings

tillgångar ; för vilka vid be skattningen får gqr·as avdrag för värde

minskning ; samt sådan byggnad eller de 1 därav , som användes såsom 

fabrik ; verkstad eller kraftstation. 

7 §. 
Genom förordning utfärdas närmare föreskrifter angående verkställig

het och tillämpning av denna lag. 

8 §. 
])enna lag tillämpas vid de beskattningar ; som skola förråttas för 

åren 1966-1980 • 
. . .. . . ... -----------

Mariehamn den 19 november 19 65 • 
p ä v ägnar: 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 
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