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LANDSKAPSSTYRELSENS FlW1STÄ.LLNING 

till Landstinget med förslag till land

skanslag angående ändring av landskaps

lagen om skattelättnader vid kommunal

beskattningen för nya industribyggnader. 

För att unnmuntra till produktiva och sysselsättningsfrämjande investe

ringar antog landstinget den 10 december 1976 en landskapslag om skattelätt

nader vid kommunalbeskattningen för nya industribyggnader. Med stöd av denna 

lag,vilken ännu icke trätt i kraft, beviljas skattelättnader för fabriks- och 

verkstadsbyggnader, vilkas uppförande påbörjas under tiden 1.5.1976 - 31.5.1977 

och som blir färdiga före utgången av februari månad 1978. skattelättnaden 

utgörs av ett extra årligt avdrap- om tre procmt av anskaffningsutgiften för 

byggnaden. Avdraget får göras vid beskattningen för åren 1976 - 1979. 

Med beaktande av att det kan ta lång tid att ordna finansiering och bygg

nadslov samt med hänsyn till den : antagna lagens sena ikraftträdelsedag 

föreslår landskansstyrelsen att den i lagen stadgade tidpunkten för påbör

jande av byggande framskjutes till den 30 september 1977. Med hänsyn härtill 

föreslås även att den tid inom vilken byggnad skall färdigställas förlängs 

till utgången av juli månad 1~78. 

Enligt den antagna lagen beviljas icke skatteavdrag för utgifter för 

maskiner och anläggningar, som anskaffas till nya industribyggnader. För 

att lagen skall få större investeringsfrämjande verkan föreslår landskaps

styrelsen att den skall gälla även maskiner och anläggningar av ovan nämnda 

slag. Avtal om anskaffning av sådana maskiner och anläggningar bör enligt 

förslaget ingås senast den 31 juli 1978. skatteavdraget skulle dock första 

gången beviljas för det år då maskinen eller anläggn~ngen tages i bruk.Skatte

lättnaden skulle även i detta fall beviljas vid beskattningen för åren 1976-

1979. Föreliggande lagförslag överensstämmer med de ändringar som företagits 

1 rikets lag om skattelättnader för nya industribyggnader (FFS 1093/76). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskatt

ningen för nya industribyggnader. 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras 2 § l och 2 mom. landskanslagen den 1977 om skatte-

lättnader vid kommunalbeskattningen för nya industribyggnader ( l ) , samt 

fogas till lagen en ny la § som följer: 
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la §. 

Vad i l § är stadgat om ett extra avdrag på tre procent av anskaffnings

utgiften förtyggnad gäller på enahanda sätt även i fråga om rnaskiner och an

läggningar som skattskyldig har anskaffat för användning i fabrik eller verk

stad som avses i l §. 
2 §. 

Vad i l och la §§ är stadgat gäller byggnad vars uppförande påbörjats under 

tiden mellan den l maj 1976 och den 30 september 1977, nämnda dagar rnedrälmade, 

och som blivit färdig före utgången av juli månad 1978, samt sådana rnaskiner 

och anläggningar som är avsedda att användas i dylik byggnad och som anskaffats 

eller om vilkas anskaffning bindande skriftligt avtal ingåtts före utgången av 

juli månad 1978. 

skattskyldig skall förete tillförlitlig utredning om den tidpunkt då byggan

:rlet: påbörjats samt dentidpunkt då byggnaden blivit färdig och tagits i bruk. 

Anskaffningsutgifterna för i la § avsedda rnaskiner och anläggningar skall i 

skattskyldigs bokföring snecificeras så tydligt att de lätt kan särskiljas från 

andra kostnader. 

Mariehamn, den 23 februari 1977. 

L a n t r å d ~4/~ 
Alarik Hägg~r/v · ) 

J~~ /!bL Extra föredragande 


