
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av landskapslagen om skattelättnader för främjande av 

produktions- och turistföretagsverksamhet 

1997-98 nr 7 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om skattelättnader för främjande av 

produktions- och turistföretagsverksamhet ändras så att små och medelstora företag kan 

göra höjda avskrivningar även för anläggningstillgångar som skaffats under år 1998. Höjda 

avskrivningar får göras under det år tillgångarna tas i bruk samt under de två följande 

skatteåren. Avskrivningens maximibelopp är den normala avskrivningen höjd med 50 

procent. Skattelättnaden gäller nya produktionsinrättningar och turistföretag samt 

existerande produktionsinrättningar eller turistföretag som väsentligt utvidgas eller förnyas. 

Lagen föreslås träda i kraft omedelbart. Lagen tillämpas första gången vid beskattning

en för skatteåret 1998. 
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Motivering I 

MOTIVERING 

1. Bakgrund oclz nuläge 

Enligt landskapslagen om skattelättmi.der för främjande av produktions- och 

turistföretagsverksamhet (50/94) får anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar som 

anskaffats för en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag som grundats under 

åren 1994 - 1997 dras av till höjt belopp under det skatteår som anläggningstillgångarna tas 

i bruk och för de två följande skatteåren. Avskrivningens maximibelopp utgörs av 

maximibeloppet för avskrivningar enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverk

samhet (FFS 360/1968), höjt med 50 procent. Lagen om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet är enligt landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 

(42/93) tillämplig i landskapet. Ovan nämnda avskrivningsmöjligheter finns också då en 

produktionsinrättning eller ett turistföretag utvidgas eller förnyas väsentligt. Höjt avdrag 

får förutom för lösa anläggningstillgångar som är utsatta för förslitning även göras för 

byggnader och konstruktioner som används i företagets verksamhet. 

Skattelättnader för gjorda investeringar beviljas inte i likhet med andra företagsstöd på 

basis av målprogrammen och företagsbaserad prövning, utan alla företag som uppfyller 

villkoren i lagen är berättigade till dem. 

Skattelättnaden får inte tillsammans med övriga stöd som företaget har fått överstiga 

gränsen för maximalt statsstöd enligt Europeiska gemenskapernas regler. 

2. Föreslagna ändringar 

Landskapsstyrelsen föreslår att möjligheterna till skattelättnader vid kommunalbeskatt

ningen för produktions- och turistföretagsverksamhet skall förlängas på så sätt att 

skattelättnaderna skall gälla även investeringar som görs under skatteåret 1998. Dock 

föreslås att avskrivningsmöjlighetema begränsas till att gälla endast små och medelstora 

företag. Det anses nämligen inte vara nödvändigt att finansieringen av stora företags 

investeringar stöds med särskilda skattelättnader. Detta torde emellertid inte ha så stor 

praktisk betydelse, eftersom de flesta företag i landskapet enligt definitionen är att betrakta 

som små eller medelstora företag. 

Således skall små och medelstora företag liksom i dag få göra en i lagen avsedd höjd 

avskrivning för anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar under det år som 

tillgångarna tas i bruk och under de två följande åren. Avskrivningens maximibelopp är 

under de nämnda åren den avskrivning som nornmlt godtas vid beskattningen höjd med 50 

procent. 

Det föreslås att den definition av små och medelstora företag som används vid 

statsbeskattningen skall användas, eftersom detta underlättar såväl skattemyndigheternas 
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ndring av LL om skattelättnader för produktions- och turistföretagsverksamhet 

som företagens behandling av avskrivningarna. Detta innebär att gränsen för antalet 

anställda motsvarar Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation om 

definitionen av små och medelstora företag (96/280), medan gränserna födirsomsättningen 

och balansräkningens omslutning är lägre. 

I definitionen av små och medelstora företag ingår även bestämmelser om företags 

oberoende samt grupperingar som bildats av små eller medelstora företag i enlighet med 

kommissionens rekommendation. Ett företag betraktas inte som litet eller medelstort om 

ett stort företag har 25 procent eller mera av kapitalet eller rösträtten. Om flera stora företag 

är ägare till företaget, beaktas sådana företags sammanlagda andel av ägandet eller 

röstetalet. 

När det fastställs om ett företag med avseende på sin storlek kan betraktas som ett litet 

eller medelsfort företag, beaktas även företag där det har 25 procent eller mera av ägarandel 

eller rösträtt. Utöver direkt ägande och rösträtt beaktas även en indirekt andel av kapitalet 

eller rösträtten. Om företaget har en sådan andel i ett annat företag, läggs värdena för det 

andra företagets personal, årsomsättning och balansomslutning i sin helhet till företagets 

motsvarande värden. 

Om ett företag upphör att vara ett litet eller medelstort företag, är det inte längre 

berättigat till höjd avskrivning. Detta kan ske t. ex. om företaget eller det företag som det 

äger har vuxit eller om det fusionerats eller om tillgångarna i en sådan verksamhetsöverlå

telse som avses i 52d § lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet överfö1ts 

på ett företag som inte uppfyller villkoren för ett litet eller medelstort företag. 

Förslaget torde vara förenligt med Europeiska gemenskapernas bestämmelser om 

statsstöd, eftersom förslaget endast innebär en partiell förlängning av existerande 

avdragsmöjligheter och då existerande avdragsmöjligheter har godkänts av Europeiska 

gemenskapernas kommission. 

Lagen föreslås träda i kraft omedelbart och tillämpas första gången vid beskattningen 

för skatteåret 1998. 

3. Ekonomiska och administrativa verkningar 

Förslaget kan antas innebära att avskrivningsbeloppet för små och medelstora företag 

ökar under de närmaste åren. Detta leder i sin tur till att skatteintäkterna vid kommunalbe

skattningen minskar under de närmaste åren. För företagen innebär det en räntefördel att 

företagsbeskattningen skjuts upp. Vilka belopp det rör sig om beror på hur mycket 

företagen utnyttjar avskrivningsmöjligheten. Under år 1995 uppgick de höjda avskrivning

arna i landskapet inom branscherna fiske, industri, inkvartering och förplägnad enligt 

skattestyrelsens register till 4,2 miljoner mark. Detta innebär att kommunerna i landskapet 

förlorade cirka 530 000 mark i skatteintäkter det året, vilka i stället tillförs kommunerna 

under senare beskattningsår. 
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4. Förslagets beredning 

Förslaget har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. Kommunala 

samarbetsnämnden och landskapsstyrelsens skattedelegation har beretts tillfälle att yttra sig 

över förslaget. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 
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LANDSKAP SLAG 

om ändring av landskapslagen om skattelättnader för 

främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet 

I enligthet med lagtingets beslut 

ändras 8 § 2 mom. landskapslagen den 14 juni 1994 om skattelättnader för främjande 

av produktions- och turistföretagsverksamhet (50/94) samt 

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 2a § som följer: 

2§ 

Investeringar som berättigar till skattelättnad 

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas även på små och medelstora företag som bedriver 

näringsverksamhet och som under skatteåret 1998 under de förutsättningar som anges i 1 

mom. grundar en ny produktionsinrättning eller ett nytt turistföretag eller utvidgar sin 

produktionsinrättning eller sitt turistföretag. En höjd avskrivning får dock göras endast om 

företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. 

2a § 

Små och medelstora företag 

Med små och medelstora företag avses företag 

1) som har mindre än 250 anställda, 

2) som har en omsättning om högst 120 miljoner mark eller en balansomslutning om 

högst 60 miljoner mark samt 

3) där ett eller flera företag som inte är små eller medelstora företag sammanlagt 

innehar mindre än 25 procent av kapitalet eller av det röstetal som aktierna eller andelarna 

medför. 

Vid beräknandet av de belopp som avses i 1 mom. beaktas också antalet anställda, 

omsättningen och balansomslutningen i ett sådant företag där företagets andel av kapitalet 

eller det röstetal som aktierna eller andelarna medför direkt eller indirekt är minst 25 

procent. 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 1994 - 2001. 

Denna lag träder i kraft omedelbart. Lagen tillämpas första gången vid verkställandet 

av kommunalbeskattningen för år 1998. 
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Mariehamn den 30 oktober 1997 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 
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LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om skattelättnader för 

främjande av produktions- och turistföretagsverksamhet 

I enligthet med lagtingets beslut 

ändras 8 § 2 mom. landskapslagen den 14 juni 1994 om skattelättnader för främjande 

av produktions- och turistföretagsverksamhet (50/94) samt 

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 2a § som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Investeringar som berättigar till skatte

lättnad 

(nytt 2 mom.) 

2a § 

(ny paragraf) 

Föreslagen lydelse 

2§ 

Investeringar som berättigar till skatte

lättnad 

Bestämmelserna i 1 mom. tilläm

pas även på små och medelstora före

tag som bedriver näringsverksamhet 

och som under skatteåret i998 under 

de förutsättningar som anges i 1 mom. 

grundar en ny produktionsinrättning 

eller ett nytt turistföretag eller utvid

gar sin produktionsinrättning eller sitt 

turistföretag. En höjd avskrivning får 

dock göras endast om företaget vid 

utgången av skatteåret är ett litet eller 

medelstort företag. 

2a § 

Små och medelstora företag 

Med små och medelstora företag 

avses företag 

1) som har mindre än 250 

anställda, 
2) som har en omsättning om högst 

120 miljoner mark eller en 

balansomslutning om högst 60 miljoner 

mark samt 

3) där ett eller flera företag som 

inte är små eller medelstora företag 



8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag tillämpas vid kommunal

beskattningen för skatteåren 1994 - 2000. 

8 § 

Ikraftträdande 

Denna lag tillämpas vid kommunal

beskattningen för skatteåren 1994 - 2001. 

Denna lag träder i kraft den 

Lagen tillämpas första gången vid 

verkställandet av kommunalbeskatt

ningen ,for år 1998. 
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sammanlagt innehar mindre än 25 

procent av kapitalet eller av det röste

tal som aktierna eller andelarna med

för. 

Vid beräknandet av de belopp som 

avses i 1 mom. beaktas också antalet 

anställda, omsättningen och 

balansomslutningen i ett .sådant före

tag, där företagets andel av kapitalet 

eller det röstetal som aktierna eller 

andelarna medför direkt eller indirekt 

är minst 25 procent. 


