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STORA UTSKOTTETS betänkande Ng 5/1965 med 

anledning av landskapsstyrelsens fram?tällning 

till Ålands landsting med förslag till lagmo

tion till Finlands riksdag med förslag till 

lag om skattelättnader för industrin i land

skapet Åland. (~ 12/1965), 

Landstinget , som i ärendet fått mottaga lag- och ekonomiutskottets 

betänkande m 4/1965, har däröver inbegärt stora utskottet.s utl~ tande. 
Stora utskottet h ar behandlat ärendet och därv~d beslutat omfatta 

det i lag- och ekonomiutskottets ovannämnda betänkande framställda för

slaget 1 varför utskottet förty vördsamt får föreslå 
,, att Landstinget i den ordning 15 § i själv

~tyrelselagen förutsätt er ville till Riksdagen 

avlåt~ den ifrågavarande lagmotionen~ 

Mar< i ehamn~ deh ig ma~ s 1965. 
På ~tora utskottets vägnar: 

~:~-
ordf'Örande. 

./. ' Erik Rask. 
sekreterare-, 

Närvarande i utsk ottet: ordföranden Aloin Johansson, viceordföran

den Curt Carlsson~ ledamöterna tlno Förbom, Gustav Adolf Boman,. ~dvin 
Östling, Folke Woivalin, Runar Wilen~ Einar Hambrudd och Lars T::r iksson 

samt ersättaren Vensel Grönlund. 
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T i 1 1 F i n 1 a n d s ~ i k s d a g 

frän ~lands landsting . 

Industriel l verksamhet idkas i landskapet ~land i tillsvidare 

mycket ringa utsträckning . Härav följer, att tillgängen pä in

dustriarbete i landskapet är ringa och att arbetstillgängen i 



allmänhet är ojämn under året . Landstinget och landskapsmyndig. eller förnyelse av en redan existerande industri . 

heterna har med olika medel sm{t främja tillkomsten av nya in~ 
Landstinget anser, att gynnsammare föruts äctningar för en ut-

dustrier i landskapet , men tyvärr med ringa framgäng . veckling av industrin i landskapet bör skapas genom inf örandc av 

Förutsättningarna för industriell verksamhet är i landskapet motsvarande skattelättnacier även i landskapet . I sädant syfte har 

icke de bästa . Tillgång på rävo.ror saknas för de flesta bransc landstinget antagit en landskapslag om skattelättnader vid kommu-

och priset på elektrisk energi har tillsvidare icke kunnat br i nalbeskattning för industrier , enligt vilken industrier i landska-

i nivå med priserna inom industriområdena på fastlandet . Avsät pet komma i åtnjutande av samma skattelättnader vid kommunalbcskatt 

ning finnes icke i landskapet för industriprodukter i större u• ningen som industrier i Uleåborg s och Lapplands län . Landstinget 

sträckning , varför produkterna måste för försäljning transport 
saknar dock möjlicheter att medgiva samma lättnader för inkomst-

ras utom landskapet . Transportkostnaderna för råvaror och f: ' di 
och förmögenhetsboskattningen , då lagstiftningen härom enlic t själv 

ga produkter inverka sålunda höjande pä priserna på de färdiwa 
styrelselagen for .. land hör till rikets lagstiftningsbehörighet . 

produkterna . Också anläggningskostnader och bränslekostnader 
Hänvisande till det ovan arif örda får landstinget härmed vörd-

höjas av t i llkommande transportkostnader . 
samt förelägga Riksdagen till antagande nedanstående lagförslag : 

I dessa avseenden är förutsättningarna för anläggande av in 
L a g 

dustrier i landskapet överensstämmande med förutsättningar1ia i 
om skattelättnad för industrin i landskapet Åland . 

I I 

norra Finland . För Uleäborgs och Lap~lands län har emellerti d 

tagits en lag om skattelättnader för industrin i norra Finlo.nd 
I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

(FFS 190/58) , som för åren 1958- 1967 och i viss män även d:._,_ -
1 § . 

efter medför betydande skattelättnader under de första åren e~ 
För främjande av industrin i landskapet ~land beviljas vid 

ter en ny industris anläggande och också efter en utvidgninJ 
inkomst- och f örmögenhetsbeskattningen skattelättnader enlict 

I ' 
l 
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vad i denna lag stadgas . 
tillgångarna tagits i bruk , samt för de tre därpå följande åren 

2 §. 
frän sin skattepliktiga inkomst avdraga , förutom övriga i laG 

Grundar inhemskt aktiebolag eller andelslag under åren 196 5~ 
medgivna avdrag , en summa , som utgör tre procent av de i utvidg-

1974 nytt industriföretag i landskapet ~land , äro aktiebolaccts 
ningen eller förnyelsen investerade nya anläggningstillgångarnas 

eller andelslagets inkomst av detta i ndustriföretag och den d~ri 
anskaffningsvärde . 

investerade förmögenheten skattefria för det skatteår , under vil 
I 1 mom . avsedda anläggningstillgångar skola vid inkomst- och 

ket de för industriföre taget anskaffade ·anläggningstillgångarna 
förmögenhetsbeskattningen för de i sagda moment-nämnda skatteåren 

tagits i bruk , samt för de tre därpå följande skatteåren . 
icke anses som skattepliktig förmögenhet . 

Frän skattskyldigs övriga inkomst mä icke avdragas kostnader 
4 §. 

för förvärvande och bibehållande av i 1 mom . avsedd skattefri in· 
Såsom-årlig värdeminskning av anskaffningsvärdet av lösa an-

komst , ej heller ränta pä gäld, som belastar däri nämnt induotri· 
läggningstillgångar , vilka under åren 1965-1974 anskaffats för i 

företag . Ej heller mä frän skattekyldigs övriga förmögenhet nv dr' 
2 § nämnt industriföretag eller i J ~ avsedd utvidgning eller för-

gas gäld, som belastar sådant industriföretag . 
nyelse , må avdragas det belopp , vilket i den skattskyldiges bok-

3 § . 
färing såsom sådan värdeminskning avskrivits . 

Inhemskt aktiebolag eller andelslag , som under åren 196$-1974 
I I 

5 §. 

utvidgar sitt i landskapet lland belägna industriföretag eller 
Närmare föreskrifter därom , vilket företag bör anses såsom i 2 

förnyar dess maskinpark eller anläggningar, så att industrif .. re-
§ avsett industriföretag, samt angående verkställigheten och till-

tagets produktionsförmäga eller produktionens förädlingsgrad vä-
lämpningen av denna lag i övrigt utfärdas genom förordning . 

sentligt ökas , hur rätt att vid besk~ttningen för det är, under 
-----------

vilket de för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade anläc ni!l 
Mariehamn den 29 mars 1965 . 

I ' 
l På 
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13. 

talman . 

Bvald Häggblom 

vicetalman . vicetalman . 

Tredje tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet Åland under är 1964. (m 13/1965). 

' 

~ I 
I 

I I 
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