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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar dels en ändring av landskapslagen 

om skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet, dels en ändring av lands

kapslagen om skattelättnader för främjande av produktions- och turistföretagsverksam

het. Ändringarna innebär inte några ändringar i sak, utan är en följd av ändringar i 

annan skattelagstiftning. 





Allmän motivering 1 

AUMÄN AfOTJVERING 

1. Bakgrund 

I landskapet tillämpas, med stöd av en blankettlag om kommunalskatt för närings

verksamhet (42/93), lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 

360/68). 

Vid kommunalbeskattningen tillåts skattelättnader genom bl.a. landskapslagen om 

skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet (44176) och landskapslagen om 
skattelättnader för främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet (50/94). 

Avsikten med dessa skattelättnadslagar är att främja produktions- och turistverksam
heten genom att företagen medges skattelättnader i form av avdrag för arn~kaffningsut

giften för vissa typer av investeringar. Den förstnämnda landskapslagen tillämpas på 
investeringar som gjorts under åren 197 6-1993 och den senare tillämpas på investe

ringar som gjorts under åren 1994-1997. 
Skattelättnader beviljas även då det gäller sådana fall av verksamhetsöverlåtelser 

mellan moder- och dottersamfund som beskrivs i 52a § lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet. Såvitt gäller verksamhetsöverlåtelser hänvisas i den 

äldre landskapslagen (44176) till 51a § landskapslagen om kommunalskatt för närings·· 

verksamhet (32/69), vilken hade samma innehåll som 52a § lagen om beskattning av 
inkomst av näringsverksamhet. I den nyare landskapslagen (50/94) hänvisas till 52a § 

lagen om beskattning av näringsverksamhet. 

2. Landskapsstyrelsens förslag 

Lagen om inkomst av näringsverksamhet har nyligen ändrats. Ändringen av lagen 

medför att innehål1et i nuvarande 52a § blir ett annat. Med anledning härav bör 
hänvisningen till 52a § i landskapslagen om skattelättnader för främjande av pro
duktions·· och turistföretagsverksamhet ersättas med en hänvisning till 52d § där 

verksainhetsöverlåtelsema numera regleras. Även hänvisningen till landskapslagen om 

kommunalskatt för näringsverksamhet som görs i landskapslagen om skattelättnader för 
främjande av produktionsverksamhet bör ersättas med en hänvisning till 52d § i den 

nya lagen om inkomst av näringsverksamhet. 
I 3 § lagen om koncembidrag vid beskattningen (FFS 825/86) pch i 2 § 1 och 2 

mom. landskapslagen om koncernbidrag vid beskattningen (23/89) definieras begreppet 

modersamfönd. I den äldre 52a §lagen om beskattning av inkoms~ av näringsverksam
het definieras begreppet modersamfund genom en hänvisning till lagen om koncern

bidrag. I den nya 52d § som ersätter den gamla 52a § ingår ingen sådan hänvisning. I 
syfte att belägga vad som menas med modersamfund och dottersamfund föreslås att en 
hänvisning till landskapslagen om koncernbidrag vid konummalbeskattningen (23/89) 



2 Ändring av lagar om skattelättnader för viss näringsverksamhet 

fogas till respektive landskapslagar. 
Motsvarande följdändringar har gjorts i rikslagstiftningen. De föreslagna ändringar

na medför inte någon ändring i sak. 
Landskapsstyrelsen fi)reslår att lagtinget antar de följdändringar som fordras med 

anledning av ändringen av 52a § lagen om inkomst av näringsverksamhet. 

3. Förslagets verkningar 

Förslaget har inte några ekonomiska eller organisatoriska verkningar. 

DETALJMOTIVERING 

1. Lmulskapslag om ändring av 2 § landskaps/agen om skattelättnader för främjande 
av produktionsverksamhet 

2 §. Hänvisningen till. 51 a § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverk
samhet ersätts med en hänvisning till 52d § lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet. 

En hänvisning till 2 § 1 och 2 mom. landskapslagen om koncernbidrag fogas till 
paragrafen. Ändringarna innebär ingen ändring i sak. 

2. La.ndskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om skattelättnader för främjande 
av produktions- och turisiföretagsverksamhet 

6 §. Hänvisningen till 52a § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksam
het ersätts· med en hänvisning till 52d § lagen om beskattning av inkomst av närings
verksamhet. 

En hänvisning till 2 § I och 2 mom. landskapslagen om koncernbidrag vid 

kommunalbeskattningen fogas till paragrafen. 
Sista ledet av paragrafen slopas. Syftet med det sista ledet var att förhindra 

kumulering av avskrivningar. Detta behövs inte längre p.g.a den utfornming den nya 
52d § givits. 

Ändringarna innebär ingen ändring i sak. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar. 



1. 

Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 2 § landskapslagen om skattelättnader 

för främjande av produktionsverksamhet 

3 

I enlighet med lagtingets beslut ändrns 2 § 3 mom. landskapslagen den 17 augusti 

1976 om skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet (44176), sådant det 

lyder i landskapslagen den 28 juni 1990 (48/90), som följer: 

2 § 

Skattskyldig som fortsätter verksamhet vilken överförts till honom i enlighe:t med 

52d §lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/68), som enligt 

1 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet (42/93) skall tillämpas 

vid beräkningen av resultatet av näringsverksamhet vid kommunalbeskattningen, har 

rätt att vid beskattningen dra av anskaffningsutgiften för i 1 mom. avsedda tillgångar 

som om han själv gjort investeringen. Med modersamfund avses i 3 mom. vad som är 

modersamfund i enlighet med 2 § 1 eller 2 mom. landskapslagen om koncernbidrag vid 

kommunalbeskattningen (23/89). 

Denna lag träder i kraft den 

Lagen tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för år 1996. På 

verksamhetsöverlåtelser som ägt mm innan lagen trätt i kraft tillämpas tidigare gällande 

bestämmelser. 
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2. 

Ändring av lagar om skattelättnader för viss näringsverksamhet 
-------~--------~--

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 6 § landskapslagen om skattelättnader för främjande 

av produktions- och turistföretagsverksamhet 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § landskapslagen den 14 juni 1994 om 

skattelättnader för främjande av produktions- och turistföretagsverksarnhet (50/94) som 

följer: 

6 § 

Verksamhetsöverlåtelse 
Skattskyldig till vilken verksamhet överförts i enlighet med 52d § lagen om 

beskattning av inkomst av näringsverksamhet, som enligt l § landskapslagen om 

kommunalskatt för näringsverksamhet skall tillämpas vid beräkningen av resultatet av 

näringsverksamhet vid kommunalbeskattningen, och som fortsätter verksamhet som 

modersamfundet tidigare bedrivit får vid beskattningen dra av anskaffningsutgiften för 

anläggningstillgångar som hör till den verksamhet som överförts till den skattskyldige 

att bedriva, som om skattskyldig själv hade gjort en i 2 § nämnd investering. Med 

modersamfund avses vad som är modersamfund i enlighet med 2 § 1 eller 2 mom. 

landskapslagen om koncernbidrag vid beskattningen (23/89). 

Denna lag träder i ·kraft den 

Lagen tillämpas första gången vid kommunalbeskattningen för år 1996. På de 

verksamhetsöverlåteJser som ägt rum innan lagen trätt i kraft tillämpas tidigare gällande 

bestämmelser. 

Mariehamn den 20 februari 1996 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledarnot Roger Nordlund 



Bilaga I 

1. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 2 § landskapslagen om skattelättnade:r för frfuajande av proy 

duktionsvcrksamhet 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 3 mom. landskapslagen den 17 augusti 

1976 om skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet (44176) sådant det 

lyder i landskapslagen den 28 juni 1990 (48/90), som följer: 

Gällande lydelse 

2 § 

Skattskyldig, till vilken verksamhet 

överförts i enlighet med 51a § landskapsla

gen om kommunalskatt för näringsverksam
het (32/69) och som fortsätter med verk

samheten, har rätt att vid beskattningen dra 

av anskaffningsutgiften för i 1 mom. av

sedda tillgångar som om han själv gjort 

investeringen. 

Föreslagen lydelse 

2 § 

Skattskyldig som fonsätter verksamhet 
vilken övelj'ölts till honom i enlighet med 
52d § lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet (FFS 360168), som 
enligt 1 § landskapslagen ont kommunal
skatt för näringsverksamhet (42193) skall 

tillämpas vid beräkningen av resultatet av 
näringsverksamhet vid kommunalbeskatt
ningen, har rätt att vid beskattningen dra av 

anskaffningsutgiften för i 1 mom. avsedda 

tillgångar som om han själv gjort investe·· 

ringen. Med modersamfund avses i 3 mom. 
vad som är modersamfund i enlighet med 2 
§ 1 eller 2 mom. landskapslagen om kon

cernbidrag vid kommunalbeskattningen 
23189). 

Denna lag träder i kraft den 
Lagen tillämpas första gången vid 

kornmunalbeskattningen för år 1996, På 

verksamhetsöverlåtelser som ägt rum innan 
lagen trätt i kraft tillämpas tidigare gällan
de bestämmelser. 





Bilaga Il 

2. LANDSKAPS LAG 
om ändring av 6 § landskapslagen om skattelättnader fö:r främjande av 

produktions~ och turistföretagsverksamhet 

I enlighet med lagtingets beslut ändras landskapslagen den 14 juni 1994 om skattelätt
nader för främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet (50/94) som följer: 

Gällande lydelse 

6 § 

Partiell öveiföring av verksamhet 
Skattskyldig, till vilken verksamhet 

överförs i enlighet med 52a § lagen om 
beskattning av inkomst av näringsverksam
het som enligt 1 § landskapslagen om 
kommunalskatt för näringsverksamhet skall 

tillämpas vid beräkningen av resultatet av 
näringsverksamhet vid kommunalbeskatt

ningen, och som fortsätter verksamhet som 
modersamfundet tidigare bedrivit, får vid 
beskattningen dra av anskaffningsutgiften 
för anläggningstillgångar som hör till den 
verksamhet som överfört'i som om skatt
skyldig själv gjort en i 2 § nämnd investe
ring, om överlåtelsepriset på anläggnings
tillgångarna var den del av anskafjningsut
giften som modersamfundet inte avskrivit i 
beskattningen. 

Föreslagen lydelse 

6 § 

Verksamhetsöverlåtelse 
Skattskyldig till vilken verksamhet 

överförts i enlighet med 52d § lagen om 

beskattning av inkomst av näringsverksam
het, som enligt 1 § landskapslagen om 
kommunalskatt för näringsverksamhet skall 
tillämpas vid beräkningen av resultatet av 
näringsverksamhet vid kommunalbeskatt
ningen, och som fortsätter verksamhet som 

modersamfundet tidigare bedrivit får vid 

beskattningen dra av anskaffningsutgiften 
för anläggningstillgångar som hör till den 
verksamhet som överförts till den skattskyl
dige att bedriva, som om skattskyldig själv 
gjort en i 2 § nämnd investering. Med 
modersamfund avses vad som är moder
samfund i enlighet med 2 § 1 eller 2 mom. 
landskaps/agen om koncernbidrag vid be
skattningen (23189). 

Denna lag träder i kraft den 
La.gen tillämpas första gången vid kommu
nalbeskattningen för år 1996. På de verk

samhetsöverlåtelser som ägt rum innan 
lagen trätt i kraft tillämpas tidigare gällan
de bestämmelser. 




