
cent av anskaffningsutgifte:rna för ovan avsedda, i 

gångar. 

skyldigs 

sedda 

direkt 

(33/69), 

. Med anläggningstillgångar 

lösa anläggningsti~~.~~··A•H 

sig ovan 

387 

som 



av 

motsvarar 

as, 

2 • 

fri tidsstugor 

ingå 

huvudsakliga 

, och på utvidgningar av sagda 

tu-

att 

förnyelse av lösa anläggningstillgångar som sker under samma år. 

att göra 

landskapsstyrelsens 

Med hänvisning 

om 

här 

förelägges 

L a n d s k a p s 1 a g 

av 

I med Landstingets 

1 §. 
av 

vid 

i lag stadgas, 

i 

388 



2 § 

som 1976-1979 

eller 

turistföretag eller förnyar dess maskinpark, 

anordningar eller inventarier så, att inrättningens produktionsförmåga 

, eller så, att företagets verksamhetskapacitet 

igt stiger, 

de 

nya företaget eller utvidgningen eller förnyelsen ......... J~L•L 

anläggningstillgångarna tages i bruk, samt vid beskattningarna för de 

nio därpå följande skatteåren såsom avskrivningar från sin skattepliktiga 

inkomst från anskaffningsutgifterna för, isagda nya anläggningstillgångar 

avdraga det belopp som avdragits som sådan i skattskyl

diges bokföring. 

Har grundande av sådan ny eller sådant 

turistföretag eller sådan utvidgning eller förnyelse av 

turistföretag som nämnes i 1 mom. 

stödsområde som avses i landskapslagen om 

skattskyldige rätt att under de i sagda moment avsedda 

utöver övriga i lagstiftningen beviljade avdrag från sin 

inkom$t e år avdraga ett belopp om tre procent av anskaf fningsutgif-

tema för de i den nya produktionsinrättningen det nya turistföre

i utvidgningen förnyelsen ' i 1 mom. 
anläggningstillgångarna. 

I 2 mom. nämnda avdrag om tre 
av skattskyldigs förlust landskapslagen om 

vid komrmmalbeskattningen (33/69), 

3 §. 
Såsom i denna lag avsedd produktionsinrättning anses 

tillverkar förädlar produkter, samt 

~pälsdjurs farm,, fiskodlingsanstal t eller 
anses vara en från gårdsbruk 

Idkande av fiske ävensom arbetsrörelse som 

kar förädlar produkter, likställes med i denna lag avsedd 

inrättning. 
Såsom turistföretag anses hotell, motell, pensionat, 

campingrörelse, vandrarhem, gästhem och annan dänned jämförlig 

samt av ägaren i 

denna bedriven förplägnadsverksamhet. 

som 



- 4 - 3DG 

Vad i 2 mom. är stadgat om turistföretag skall jämväl tillämpas 

på verksamhet som avser uthyrning av en eller flere behörigen klassi

ficerade fritidsstugor även om verksamheten icke kan betraktas som 
' ' 

särskild rörelse. Landskapsstyrelsen kan besluta om den klass, till 

vilken stuga skall hänföras för att den skattskyldige skall konnna i 

åtnjutande av i denna lag stadgad avskrivningsrätt. 

4 §. 

Med produktionsinrättnings anläggningstillgångar avses i denna lag 

förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller 

konstruktion, som användes såsom fabrik, verkstad, kraftstation eller 

lager eller för annat ändamål som direkt ansluter sig till produktions

inrättningens verksamhet. 

Med turistföretags anläggningstillgångar avses förslitning underkasta

de lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som använ

des för ändamål som direkt ansluter sig till turistföretagets verksamhet. 

5 §. 
Närmare stadganden om verkställigheten av·denna lag utfärdas vid behov 

genom landskapsförordning . 6 §. 
Denna lag tillämpas vid beskattningen fer åren 1976-1988. 

Mariehamn, den 26 mars 1976. 

Lantråd 

Lagberedningssekreterare 
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