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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

17/1976-77 med anledning av landskapsstyrel

sens framställning till landstinget med för

slag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om skattelättnader vid kommu

nalbeskattningen för nya industribyggnader. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovannämnda 

framställning. Med anledning härav får utskottet vördsamt anföra följande: 

Utskottet har i princip omfattat lagförslaget. På grund av att skatteavdra

gen för utgifter för anskaffning av byggnader respektive maskiner och in

ventarier om möjligt bör avse utgifter för anskaffningar under samma tids

period och på grund av att detta lagförslag fördröjts i förhållande till 

motsvarande rikslag, har utskottet dock ansett det motiverat att framskju

ta de i lagen stadgade tidpunkterna för påbörjande av byggande respektive 

färdigställande av byggnad med 3 månader vardera. I konformitet med detta 

har den i lagförslaget stadgade tidpunkten för anskaffning av maskiner och 

inventarier också framskjutits med 3 månader. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande: 

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. landskapslagen den 1977 om skatte-

lättnader vid kommunalbeskattningen för nya industribyggnader ( l ) , samt 

fogas till lagen en ny la § som följer: 

la §. 

(Som framställningen). 

2 §. 

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

under tiden mellan den l maj 1976 och den 31 december 1977., nämnda dagar 

medräknade, och som blivit färdig före utgången av oktober månad 1978, samt 

sådana maskiner och anläggningar som är avsedda att användas i dylik bygg

nad och som anskaffats eller om vilkas anskaffning bindande skriftligt av

tal ingåtts före utgången av oktober månad 1978. 
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(2 mom. som framställningen). 

Mariehamn den17mars 1977 . 

På lag- och 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson , leamötema Söderlund och 

Lundberg samt ersättarna Söderström och Berg. 


