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1976-77 Lt ~ Ls framst. nr 14. 

LANDSKAPSS1YRELSENS FRAMSTÄLLNING till Lands

tinget med förslag till landskapslag om skatte

lättnader vid kommunalbeskattningen för nya 

industribyggnader. 

Enligt 2 § 2 mom. landskapslagen den 17 augusti 1976 om skattelättnader 

för främjande av produktionsverksamheten (44/76) har skattskyldig rätt att 

göra ett avdrag om tre procent från sin skattskyldiga inkomst. Avdraget kan 

göras på anskaffningsutgift för i ny produktionsinrättning eller i nytt tu

ristföretag investerade anläggningstillgångar . Dessutom kan avdraget göras 

fö-r ut'viidff.l-ing eller förnyelse av nämnda företag . 

I ovan nämnda lagrum stadgas att avdraget om tre procent får göras utöver 

i lagstiftningen beviljade avdrag. Rätten att göra avdraget begränsas dock 

till företag inom tilläggsstödsområde som avses i landskapslagen om produk

tionsstöd (10/76) . 

Landska}lsstyrelsen föreslår att som skattelättnad för investeringar 1 

byggnader som användes såsom fabrik eller verkstad skulle ytterligare be

viljas ett avdrag på tre procent av investeringen . Lättnader skulle icke 

beviljas för till ifrågavarande industriföretag anskaffade maskiner och an

ordnin~ar . Avdraget om tre procent skulle få göras för sådan nybyggnad som 

påbörjats under tiden mellan den l maj 1976 och den 31 december 1976 och 

som tagits i bruk före utgången av september månad år 1977. Investerings

avdrag om tre procent skulle beviljas vid beskattninv,arna för åren 1976-1979. 

skattelättnader som beviljas enligt landskapslagen om skattelättnader för 

främjande av produktionsverksamheten skulle icke begränsas av den föreslagna 

landskapslagen . Motsvarande skattelättnader har införts i riket v,enom lagen 

den 24 juni 1976 om skattelättnader för nya industribyggnader (FFS 535/76). 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för nya industribyggnader . 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l §. 
Från anskaffningsutgiften för sådan byggnad som huvudsakligen användes 

såsom fabrik eller verkstad har skattskyldig rätt att1 utöver övriga i lag 

beviljade avdrag, från sin skattepliktiga inkomst årligen vid kommunalbe

skattningen avdraga ett belopp om tre procent 1 enlighet med vad i denna 

lag stadgas . 

I l mom. nämnt avdrag göres första gången för det år då byggnaden tagits 

i bruk . Avdraget beaktas vid fastställarrdet av skattskyldigs förlust enligt 
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landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen (33/69) . 

2 §. 
Vad i l § är stadgat gäller byggnad, vars up~förande påbörjats år 1976 

under tiden mellan den l maj och den 31 december, nämnda dagar medräknade, 

och som blivit färdig före utgången av september månad år 1977. 

skattskyldig skall förete tillförlitlig utredning om den tidpunkt då 

byggandet påbörjats och då byggnaden tagits i bruk. 

Av särskilda skäl kan landskapsstyrelsen på ansökan bevilja skattskyldig 

rätt att göra i l § avsett avdrag även då byggnaden blivit färdig efter den 

i l mom. nämnda tidpunkten. 

3 §. 
Med byggande avses i denna lag vidtagande av byggnadsåtgärder, för 

vilka enligt landskapslagen om reglering av byggnadsverksamheten (24/59) 

erfordras till uppförandet av nybyggnad berättigande byggnadslov. 

Byggandet anses, såframt icke särskilda omständigheter annat visar, 

påbörjat när arbetet på grunden, eventuella grävninr,sarbeten undantagna, 

har inletts. 

4 §. 
Denna lag äger tillämpning vid beskattningarna för åren 1976-1979. 

Mariehamn den 26 oktober 1976. 

L a n t r å d 

Extra lagberedningssekreterare 
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