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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om skat

telättnader för främjande av produktionsverk

samhet. 

Bestämmelser om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för främjande 

av produktionsverksamhet i landskapet finns i landskapslagen om skattelättnader 

för främjande av produktionsverksamhet (44/76). Skattskyldig som under åren 1976-

89 grundar turistföretag eller visst slag av produktionsinrättning, eller som 

utvidgar eller förnyar företaget eller inrättningen så att kapaciteten eller 

kvalitetsnivån väsentligt förbättras, har enligt lagens 2 § rätt att under högst tio år 

från sin skattepliktiga inkomst dra av i bokföringen gjorda avskrivningar för 

sådana anskaf fningsutgifter för anläggningstUlgångar som krävts för projektet. 

Landskapsstyrelsen föreslår att de företag som idag berörs av bestämmelserna 

även fortsättningsvis skall främjas så att rätten till avskrivning som avses i lagens 

2 § skall beviljas för åren 1990-93, dock så att avdraget endast får göras för det år 

åtgärden vidtogs och de därpå följande fyra åren. 

Liknande ändringar har föreslagits i riket (prop. 114/89). 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om skattelättnader för främjande av 

produktionsverksamhet 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § landskapslagen den 17 augusti 

1976 om skattelättnader för främjande av produktionsverksamhet (44/76), sådan 

den lyder i landskapslagen den 25 juli 1983 (36/83), som följer: 

2 § 

Skattskyldig som under åren 1976-1993 grundar ny produktionsinrättning eller 

nytt turistföretag eller som utvidgar sin produktionsinrättning eller sitt turistföre

tag eller förnyar dess maskinpark, anordningar eller inventarier så att inrättn.ingens 

produktionsförmåga väsentligt ökar eller så att företagets verksamhetskapacitet 

väsentligt ökar eller dess kvalitetsnivå väsentligt stiger, har rätt att vid beskatt-
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ningen för det skatteår, under vilket de för den nya inrättningen eller det nya 

företaget eller för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade anläggningstillgångarna 

tas i bruk samt vid beskattningen för de därpå följande skatteåren såsom 

avskrivningar från sin skattepliktiga inkomst från anskaffningsutgifterna för sagda 

anläggningstillgångar dra av det belopp, som avdragits som sådan avskrivning i den 

skattskyldiges bokföring. 

Om åtgärd som avses i l mom. vidtagits under något av åren 1976-1989 får 

avsett avdrag göras för de nio därpå följande åren och om åtgärden vidtagits under 

något av åren 1990-1993 för de fyra därpå följande åren. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 9 november 1989 

Vicelantråd May Flodin 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


