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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 ~lands landsting 

med förslag till landskapslag om skattelätt

nader för industrin. 

Landstinget antog vid vintersessionen innevarande år en landskapslag 

1 skattelättnader för industrier vid kommunalbeskattningen (30/65), 
·se dd att främja inrättande av nya industrier under åren 1965-1974. 
:dermera har regeringen överlämnat en proposition om skattelättnader 

utvecklingsområdena, för vilken landskapsstyrelsen redogjort i fram

;ällning m 44/1965. Hänvisande till sistnämnda framställning föreslår 

tndskapsstyrelsen nu, att skattelättnaderna vid kommunalbeskattningen 

landskapet borde ordnas i överensstämmelse med det av landskapssty

?lsen förelagda förslaget till lagmotion till riksdagen, varigenom ock-

i andra företagare än inhemska aktiebolag och andelslag skulle bli del- I 
~tiga i deBsa förmåner. § 1 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

)relägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattelättnader för industrin. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 
För främjande av industrin inom landskapet Åland medgivas skattelätt-

1der vid kommunalbeskattningen i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

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

1dustriföretag eller utvidgar sitt inom sådant område belägna företag 

Ller ock förnyar dess maskinpark eller anordningar så, att företagets 

~oduktionsförmåga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, 

1r rätt att vid beskattningen för det skatteår, under vilket de för 

~t nya industriföretaget eller för utvidgningen eller förnyelsen an

{affade anläggningstillgångarna togas i bruk, samt för de nio därpå 

öl jånde skatteåren från sin skattepliktig a inkomst i värdeminskning 

~ de nya anläggningstillgångarna avdraga det belopp han i sin bokföring 

vskrivit såsom värdeminskning. 

Har grundande av i 1 mom. nämnt nytt industriföretag eller utv idgning 

ller förnyelse av industriföretag skett i Brändö , Fög lö, Kumlinge, Kökar 

ottunga eller Vårdö kommun , äge r skattskyldig rätt att unde r i samma 

oment avsedda skatteår, utöver övriga i lagstiftningen beviljade avdrag, 

rän sin skattepliktiga inkomst av drag a v ar j e å r ett belopp om tre pro-
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cent av de i det nya industriföretaget 1 utvidgningen eller förnyelsen 

investerade i 1 mom. avsedda anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde 

3 §. 
Anläggningstillgångar, som anskaffats för i 2 § avsett nytt industri 

företag eller för utvidgning eller förnyelse av sådant företag, räknas 

icke såsom skattepliktig förmögenhet för de i samma paragraf nämnda 

åren. 

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

l ag vid beskattningen gjort större avdrag för värdeminskning på anlägg

ningstillgångar, som anskaffats för nytt industriföretag eller för ut

vidgning eller förnyelse av industriföretag, än han enligt de allmänna 

stadgandena angående statsbeskattningen varit berättigad tiil, vid över~ 

l åtelse eller förlust av sagda anläggningstillgångar i form av överlå- \ 1 

telsepris eller försäkrings- eller annan sådan ersättning återfått vid · 

beskattningen tidigare godkända värdeminskningar, skola de återvunna 

värdeminskningarna betraktas såsom skattepliktig inkomst, i fråga om 

byggnad, som utgör anläggningstillgång dock endast under tio år från 

det s agda egendom togs i bruk. 

Har skattskyldig under skatteåret använt i 1 mom. avsedda återvunna 

värdeminskningar eller någon del av dem för anskaffning av anläggnings

tillgångar till industriföretag, som är beläget inom landskapet 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 

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

pliktig inkomst. Deponeringen: i Finlands Bank skall verkställas före den
1 

dag den skattskyldige enligt beskattningslagen senast skall inlämna sin 

skattedeklaration för det år till vars inkomst de återvunna värdeminsk

ningarna bort hänföras. 
I Deponerade medel må med finansministeriets tillstånd lyftas , då de-

ponenten företer utredning om att de medel han önskar lyfta användas 

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

tillstånd att lyfta dem lämnas tidigast ett år före utgången av det 

skatteår, under vilket i 1 mom. avsedda över låtelsepris eller ersätt

ning uppburits och anses de lyfta medlen såsom skattepliktig inkomst 

för det år de lyfts. Härvid må den skatt.bara inkomsten icke faststäl

l as till lägre belopp än de lyfta medlen. 

Finlands Bank erlägger på deponerade medel vid deras lyftande en 

årlig ränta efter tre procent. 
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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 

iel ej ansetts såsom skattepliktig inkomst, skall det anskaffningsvärde 

som lägges till grund för värdeminskningen på ifrågavarande anläggnings 

tillgång, nedsättas med motsvarande belopp. 

6 §. 

Såsom i denna lag avsett industriföretag anses företag, vilket i 

byggnad eller lägenhet, som anskaffats eller hyrts för industriell 

irift, tillverkar eller förädlar produkter, så ock gruva, torvupptag-

1ingsföretag och kraftverk. 

Med anläggningstillgångar avses i denna lag sådana lösa anläggnings

tillgångar , för vilka vid beskattningen får göras avdrag för värdeminsk 

1ing, samt sådan bygg~ad eller del därav , som användes såsom fabrik, 

~erkstad eller kraftstation. 

7 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av 

ienna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

8 §. 
Denna lag tillämpas vid de beskattningar, som skola förrättas för 

~ren 1966-1980 och genom densamma upphäves landskap slagen den 13 ju·li 

1965 om skattelättnad för industrier vid kommunalbeskattningen (30/65), 
såvitt sistnämnda lag skulle äga tillämpning på industriföretag, som 

grundas, eller utvidgningar och förnyelser) som företagas under åren 

1966-197 4. 

Mariehamn, den 19 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 
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