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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€ med för-
·""' 

slag till landskapslag angående ändrin~~v land-

skapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland. 

Genom lag den 15 juli 1966 om vi~sa interimistiska undantagsstadgan

den i skattelagarna (FFS 401/66) har rikets lagstiftning om kommmunalbe

skattning undergått sådan ändring, att skattskyldig medgivits rätt att 

såsom kostnader för förvärvande av inkomst avdraga kostnader för sådan 

undersbkningsverksamhet, som åsyftar utvecklandet av affärsrörelsen. Den

na ändring skedde med verkan frän kommunalbeskattningen för är 1966. 

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till denna lag 

(Prop. m 23/1966) framhölls, att undersökningsverksamhet, som syftar 

till effektivering och utvecklande av företagen, framförallt produktion 

och marknadsföring, är ägnad att förbättra företagens konkurrensförut
sättningar såväl på den utländska som på den inhemska marknaden. En strä

van till att öka företagens intresse för undersbkningsverksamhet kan där

för anses ändamålsenligt. 

Vid beskattningen råder i praktiken i viss mån oklarhet ifråga därom, 

huruvida affärsf öretagen får avdraga kostnaderna för undersökningsverk

samhet frän sin skattepliktiga inkomst. På senare tid har dessa visser

ligen godkänts såsom avdrag, dock så~ att om undersökningen avsett an

skaffning av anläggningstillgångar, som kan bli föremål för värdeminsk-

ning, har kostnaderna lagts till anskaffningsvärdet av denna egendom el

ler godkänts som avdrag först det år det konstaterats, att undersöknin
garna icke lett till resultat. 

Då avdragsgillhet för kostnaderna för undersökningsverksamhet kan an

ses ha en stimulerande verkan för företagens utveckling, är det påkallat 

att alla kostnader för undersökningsverksamhet enligt ett uttryckligt 

stadgande skulle bliva avdragsgilla. Härvid betraktas säsom undersbknings

verksamhet 1 utrednings-, planerings- och annat sädant arbete, som har 

till syftemål att utveckla marknadsföring och produktion. Även kostnader 

för planeringsarbete, som utförs för utvecklande av maskiner, produkter 

och andra sådana nyttigheter kan hänföras till undersbkningskostnader. 

Resultaten av sådan verksamhet blir kanske synliga först flera år efter 
det undersökningarna avslutats och resultaten av dem förverkligats i 
praktiken. 

De skattskyldiga borde dock beredas rätt att avdraga kostnaderna för 

sådan verksamhet från sin skattepliktiga inkomst redan det skatteår , då 

undersökningarna utförts eller dä skyldighet att erlägga kostnaderna in-
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trätt. Den skattskyldige skulle dock icke få avdraga större belopp säsom 

årlig utgift än motsvarande avdrag i hans bokföring. 

För att de åländska företagens konkurrenskraft icke skall f ör~vagas, 

har landskapsstyrelsen ansett att ifrågavarande avdrag i avseende ä 

kommunalbeskattningen också borde beviljas åländska företag! _P_ä grund 

härav f .Öresläs, att till 10 § kommunalbeskattningslagen fogas en ny 

punkt 17 enligt vilken rätt till sagda avdrag skulle upptagas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet 

Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut fogas till 10 § 1 mom. land

skapslagen den 18 juli 1956 om kommunalbeskattning i landskapet Åland 

(20/56), sådant lagrummet lyder i landskapslagen den 6 juli 1966 (47/66), 

en ny 17 punkt såsom följer: 

10 §. 
Skattskyldig är berättigad att frän sin inkomst avdraga: 

17) kostnaderna för sådan undersökningsverksamhet, som åsyftar ut

vecklande av affärsrörelsen, till samma belopp som de avdragits i skatte
årets bokföring. 

Denna lag tillämpas första gängen på kommunalbeskattningen för år 
1966. 

Mariehamn, den 28 februari 1967. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~~ 
I ' . 

Lagberedningssekreterare 

(} "/ 
kcd~ 
Sune Carlsson . 


