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Å 1 ands land s ·k a p s st y -

r e l s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om kom

munalsko. tt för näringsverksamhet. 

Genom stac1c;andet i 60 § 2 mom. landskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet (32/69) angående skattefri överföring ti l l det egna 

l{api talet avsågs i första hand att främja investeringsverksamheten. 

Ifrågavarande investeringar skulle dock ske senast år 1973 , minst en 

fjärdedel av utvecklingsfonden föi rörelsen bör användas senast inom 

fem är och den övriga delen av utvecklingsfonden inom tio år räknat 

från den 1 januari 1969. 
På grund av rådande högkonjunktur har genom lagen den 30 december 

1969 angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av närings

verksamlrnt (FFS 889/69) i statsbeskattningen förenämnda tidsperioder 

förlängts med två år sålunda, att den skattskyldige skulle ha rätt att 

från utvecklingsfonden till det egna kapitalet överföra ett belopp, 

som motsvarar av den skattskyldige under skatteåren 1968-1975 gjorda, 

i momentet avsedda investeringar. Dessutom bör minst en fjärdedel av 

utvecklingsfonden för rörelsen ha använts senast under sju år i st:::_l

let för fem är som tidigare var fallet, och den övriga delen under 

tio år, allt räknat från den 1 januari 1969. 
Lagrummet har dessutom kompletterats med. ett stadgande enligt vil

ket bildandet och användningen av utvecklingsfonden kan ske utan be

aktande av stadgandena angående förvärvskälla. 
Då land:::;-'. :i.ni;et vid antagandet a.v landskapsl agen om kommunalskatt 

för när ·_ngsv-:::Plrn2J.1L11e t intog dei~ principiella ståndpunkten att närings

beskattningen i l andskapet i ·1uvudsak borde överensstämma med de reg

ler som för motsvarande verksamhet giiller virl statsbeskattningen och 

då detta av bokföringstekniska sklil är särskilt motiverat beträffan

de stadgandena om utvecklingsfonden och dess användni ng, före~lår 

landska1Jsstyre lse11 en m"otsvarande ändring av landskapslagen om kornmu

nalska tt för näringsverksamhet. 

I samband med_ genomförandet s.-v- skattereformen för näringsverksam

heten upphävdes och ändrades vissa bestämmelser i landskapets kommu

nalbeskattningslag (34/69). Bland annat upphävdes 8 § 2 mom . 4) punk

ten, enligt vilken punkt såsom kostnader för inkomstens förvärvande 

skulle anses 11 me0.el, som reservGrats för klassificering av fartyg, 
likval icke tj_l1 högre belopp än vad skäligen kan antagas vara erfor

derligt vid ~rlig avsättning az model för detta ändamål '' · Landskaps

lagen om förl-i,i_stntjämning, som ingick i skattereformen, tillåter vis
serligen en utj:'.:imning av klassificeringskostnaderna i efterhand, men 
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det upphävda stadgandet i 8 § 2 mom. avsåg avdrag för förhandsre se 

ve::.:-ingar av J:ieclel för dylika kostnader under åren före klassific er 

gen. 
Då emellertid motsvarande stadgande icke upptogs i landskapslaP 

0 

om kommunalskatt för näringsverksa~nhet, innebar upphävandet av sag 

stadgande ett icke åsyftat bortfall av en förmån, som närmast vari 

avsedd att g:ynna de mindre redei~ierna och små tonnaget. På den grun 

föreslår landskapsstyrelsen att ti.11 lagens 8 § skulle fogas en ny 

12) ~kt som helt motsvarar den upphävda 8 § 2 mom. 4) punkten i 

kommunalbeskattningslagen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vör 

samt förelägga landstinget till antagande 

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

angående ändring av landskapslagen om kommunalskatt för närings 
verksaEU!.8t. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 60 § 2 mom. land 

skapslagen elen ,~ . juli 1969 om l::mmnunalska tt för näringsverksamhet 

()2/69) samt fogas till 8 § en n~· 12) punkt såsom följer:· 
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I 7 § avsedde avdragbara utgifter är bland andra: 

12) medel, som reserverats för klassificering av fartyg, likv~ 

icke till högre belopp än vad skäligen kan antagas vara erforderlig 

vid årl-ig avsättning för J.1.ärnnda ~.;,ndamål. 

60 §. 

- -
Den skattskyldige har rätt att ur utvecklingsfonden för rörelsen 

täcka utgj_fter för anskaffning av förslitning underkastade, i den 

skattskyldiges bc~i ttning redan 1rnfintliga eller nya anläggningstil 

gångar, eller att beakta fonden eller del därav som intäkt ävensc 1 

rätt att f~tn utvecklingsfonden skattefritt överföra till det egna 

kapitalet ett belopp, som motsvarar anskaffningsutgifterna för bygg 

nader, konstruktioner, maskiner, inventarier och andra med dem jäm

förliga anläggningstillgångar, vilka den skattskyldige anskaffat ~ 

der skatteåren 1968-1975, om dylik investering enligt vad i 61 och 

62 §§ stadgas kan anses främja den ekonomiska tillväxten, öka den ~ 

ternationella konkurrensförmåg211 eller förbättra sysselsättningsläg 

Den skattskyldige bör använda minst en fjärdedel av utvecklingsfond 
för rörelsen senast inom sju år ocl;. den övrj_e,a delen av utveckliri t;S .. 

fonden inor.1 tio Sr från den 1 j2j_1uari 1969. Bildandet och i detta 
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nämnd användnj_nG av utvecklingsfonden sker icke enligt förvärvskäl

la. Den del av utvecklingsfondcn för rörelsen, som ej använts på sätt 

i detta moment stadgas, räknss com intäkt för det skatteår , varunder 

fonden på ovan o.nfört sätt senast bort användas . 

Mariehamn, den 27 februari 1970 . 
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Lagberedningssekreterare Sune Carlss . 


