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LAG- och EKONOMilITSK01TETS BETÄNKANDE nr 7/ 

1982-83 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag 
till landskapslag om skattelättnader vid kom

lTIW1albeskattningen för industriella investe

ringar. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över ovannämnda 

framställning. Utskotte~som i ärendet hört lagberedningschefen Christer Jans

son och skattedirektören Jarl Hennansson får härmed vördsamt anföra 

följande. 

Sedan framställningen lämnats till landstinget har en ändring av rikslagen 
om skattelättnader för industriella investeringar (FFS 911/82) gjorts som 

i praktiken förlänger de i lagen avsedda skattelättnaderna med nio månader. 

Utskottet föreslår,för att nå överensstärrnnelse mellan kommunal- och stats

beskattningen,att ifrågavarande ändring beaktas i lagförslaget. Lagens 2, 

7 och 10 §§ har ändrats i enlighet häYmed. I 7 § har utskottet gjort ett 

förtydligande. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga lagförslaget med 

följande ändringar: 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för industriella investeringar. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

2 §. 
De i 1 § nämnda skattelättnaderna beviljas för byggnad som är avsedd att 

användas i huvudsak som fabrik eller verkstad, under förutsättning att fråga 

är om ny byggnad på vilken byggnadsarbetena ~örjats den 1 januari J982~~1~I
därefter;; doc)< _ sen~st den -30 se12tem.ber 1983~ och som. färdigställs SPnas t den 
30 Juni 1984. Samma skattelättnader beviljas även.,för maskiner och annan ut
rus,tn:ing som .inköpt;s för att användai?.,:i., h~fä'a;Vsedd byggnad., förut:~'.ti' ·att ut

rus~ningew:~~'titligare varit i· ~t!h'-·~t· k0pet skett •. ,tidigasit· 'den' 1 Ja -

nuari 1982 "Samt ·a.tt utrustningen tas i bruk.senatt: den 30 septel'.1her 1984. 

C? mom. lika 'söm i framställningen') . 



7 §. 

Om :111sklffningsrcscrvcr ing L'l kr de I dii rav inte, i •.·111 i ghet 111eJ dc1uw 

Jag, har använts för att täcka anskaffningsutgift senast under det skatte

år som börjar kalenderåret __ 1_~_8 S eller under det senaste skatteår som kom

lllt'l' i friiga til] följd av ri\rliingnj11g ilV frist i enlighet med twsUi111111clsCl'IW 

i 2 §, skall anskaffningsreserveringen eller del __ _9-ärav, förhöjd med tjugo 

procent anses som inkomst för sagda sknttefir. 

10 §. 

Denna lag tillämpas vid kornnn_malbcskattningen för ~iren 1982-1985. l la1~_!_:'.pj~

för_a_nde~~J1yggnad r._åb/2rja~~--0:cl.~gas_~~..!!.: __ }j_3E_l1ari: _1_9_~l_, __ ~i~}!J'.!J2~S d~rrn!'t 

Jag även vid beskattningen för år 1986 på_ byggnaden och på maskiner och annmi 

~1trustning som place~~ts i den fö1~ att där~ använ_das. 

Ma riehamn den 12 januari 198 2. 

På Jag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

D:1g Boman 

t.f .sekrctcrare. 

Närvarande i utskottet: ordf. B. Bj örklw1d, v. ordf. Berg samt leda.möte rna 

Boman, Lönn och Söderholm. 


