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Å 1 and s la n d·· s kaps st y

r e l s e s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om skattelättnader för industrin. 

' ' . 
Landstinget antog den 17 december 1965 en lands~$PS1~g gm skatte~ .... ' : . .. 

, tnader för industrin (framst. 45/65, lag- och ekön• utsk,.bet • 14/65, 
, utsk.bet. Jl/65). Republikens President beslöt emellertid den 15 
ril detta år, att ifrågavarande landstingsbeslut skulle förfall a ;vil
t meddelades landskapsstyrelsen i ett brev av följand e lydelse: 

·~Till · Ålands landskaps styrelse • 
. ands landsting har den 17 december 1965 fattat beslut om antagande 
r landskapslag om skattelättnader för industrin. 

Vid föredragning i statsrädet i dag har Jag, efter att hava inford
:lt Högsta domstolens utlätande i ärendet, över vilket liven Ålandsdele
atiötien aygi vit yttrande I funnit I att enligt la,ndska:p slagen skulle vid 
ommunalbeskattningen medgivas skattelättnader för främjande av indust
in i iandskapet Åland. Landstinget ti1lkomrher förty med st~d av 13 § 

_ mom . 3 punkten självstyrelselagen för Åland iagst iftningsbehörighet 

L ämnet. 
Jämlikt 4 § 3 mom. landska:pslagen skulle det ankomma på finansmi niste

riet att meddela tillstånd till lyftande av i beslutet avsedda depone
rade medel och i 4 mom. samma paragraf bestämmes, att Finlands Bartk äg

de erlägga ränta efter tre procent på sagda medel. Dessa stadgariden un
derligga enligt 11 § 2 mom. 16 punkten självstyrelselagen rikets lag
stiftningsbehörighet. Stadganden av rikslagstiftningsnatur kunna med 
stöd av 14 § 4 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhet l ighet och 
överskådlighet upptagas i landskapslag, om de i sak överensstämma med 
mo.tsvarande stadganden i rikets lag. Nämnda i landskapslagen finansmini

steriet och Finlands Bank ålagda uppgifter skulle emellertid ansluta 
sig till kommunalbeskat t ningen även i fråga om sådana kommuner i land
skapet Åland, vilka enligt lagen den 15 april 1966 om främjande av ut
vecklingsområdenas ekonomi ej räknas som utvecklingsområden , medan dessa 
myndigheter i lagen av s amma dag om skattelättnader för industrin inom 
utvecklingsområden ålagda motsvarande uppgifter ansluta sig till be
skattningen endast beträffande sådana kommuner, vi lka hänförts till ut

vecklingsområdena. I anseende härtill mås~landstinget anses i berörda 
avseende ha överskridit sin lagstiftningsbehörighet . 

På grund av det ovan anförda har Jag med stöd av 14 § 2 mom. själv
styrel selagen för Åland beslutat förordna, att förevarande landskapslag 
skall förfalla ; vilket Land skapsstyrelsen härmed till kännedom meddelas. 
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1 si ngf o r s, i statsrådet den 15 april 1966. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d ~ n t 

Urho Kekkonen 
Justitieminister J.O. Söderhjelm". 

rsikten med den senaste höst av landstinget antagna landskapsla-

1ar, att vid kommunalbeskattningen i landskapet genomföra samma 

telättnader som i de s.k. u-områdena i riket, varigenom denna land

slag skulle komplettera en i riksdagen av landstinget väckt lag-

on beträffande motsvarande skattelättnader vid statsbeskattningen, 

1a mot ion ledde ~mellertid denna gång till lagförslagets förkastan• 

jandskapsstyrelsen anser dock fortfarande, att det för främjande 

industriell verksamhet i landskapet är nödvändigt att medgiva be

ande skattelättnader enligt de riktlinjer, som de ovannämnda lagför

,gen innehöll. Även om regeringen i prciposi tion m 136/1965 fr~mhålli t, 
I 

it åtgärderna för främjande av utvecklingsområdenas ekonomi borde i 

av möjlighet ordnas på sådant sätt, att de i allmänhet skulle b eröra 

La ekonomiska regioner", har denna princip dock icke iakttagits i 

äga om landskapet Åland. Att skilja skärgårdskommunerna från fasta 

and är i~ke enbart olyckligt i och för sig, utan förtar dessutom verk

n av det stöd, som genom ifrågavarande lag kunde komma också skärgårds

mmunerna till del. Exempelvis skulle en konservindustri på fasta Åland 

kså leda till lättnader i sysselsättningsläget för den i skärgården 

>satta befolkningen. 

Förutsättningarna för industriell verksamhet är otvivel akt igt även 

5r de f aståländska kommunerna synnerligen svaga. Orsaken härtill är 

i.a. bristen på råvaror för de flesta branscher, relativt höga priser 

dr elektrisk energi samt svårigheter för avsättning av i landskapet 

~oducerade industriprodukter. Därutöver tillkommer transportkostnader 

ch i viss mån, särskilt vintertid, transportsvårigheter. 

Statistiska uppgifter över biltäthet, antalet TV-apparater och te

.efonapparater i landskapet ger enligt landskapsstyrelsens uppfattning 

~n oriktig b i ld av det verkliga sysselsättningsläget på Åland. Progno

serna för framtiden visar, att en al lt större del av de produktiva års

klasserna måste söka sig arbete utom landskapet. För att inte närheten 

~ill Stockholmsregionen med sin attraherande arbetsmarknad skall få ett 
ännu större inflytande på de unga årsklasserna, måste industriarbets

:Platser i allt större utsträckning kunna erbjudas dem och därför från 

landskapets sida allt göras för att underlätta tillkomsten av sådana. 
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·ut~m de~ föreslagna l agstiftningen ko~mer landskapsstyrelsen att 
' ~n skrivelse till statsrådet med anhållan om åtgärder, för att 

;:apet -såsom en enhetlig ekonomisk region i dess helhet skulle hf3.n.,,.. 

till utvecklingsområdena, varvid de faståländska land skommunerna 

placeras i andra zonen. Denna åtgärd - liksom den för eslagna lag

'.lingen bör betraktas som ett l ed i strävandena- att --åstadkomma nya 

trier i landskapet och att få förnyelse och utbyggnad till stånd 

.e få redan existerande företagen. -

1ligt Republikens Presidents brev är stadgandet i det ovan nämnda, 

3tingsbeslutets 4 § 3 mom. av sådant innehåll, att l andstinget där 

:-t lagbestämmelser, som enligt 11 § 2 mom. 16 punkten ,- självstyrelse~ 

1 falla under rikets lagstiftningsbehörighet . Ehuru stadgandet är -

k överensstämmande med motsvarande rikslag, har det icke kuno3.t ' in--

s av den orsaken, att finansministeriet och Finlands Bank där givits 

;ifter, som de annars icke skulle ha i de åländska kommuner, som 

: höra till utvecklingsområdena, d.v.s. kommunerna på f asta Åland. 

)et torde emellertid icke finnas hinder för, att ifråga om företaga

L de faståländska kommunerna, anförtro dessa uppgifter åt landskaps

h gheterna. Dessutom torde det ick e heller mö ta något hinder att med 

ma verkan ifråga om kommunalb eskattningen tillåta föret ag inom des sa 

muner att deponera medel i de av landskapet verksamma penninginrätt

.garna. Landskapsstyrels en har därför utarbetat ett nytt förslag,en

,t vilket i rikslagstiftningen på finans ministeriet · ankommande upp

:ter ifråga om depositioner från för etag på fasta Åland skulle anför

DS lahdskapsstyre lsen O?h depositioner kunde göras i varje i l and

~pet verksam under off~ntlig tillsyn stående pertni hginrättning . Där-
.. 

ot skul le ifråga om vil.lkoren •för sådana deposi tiofier icke intagas 

gon bes tä mmels e i lagen, utan skulle bankinrä tthin,gen och deponenten 

.om ramen för gällande b estämmels er därom själva få avtala. 

Med hänvisning till det ovan anförda får land skapsstyr elsen för e
igga Landstinget till antagande nedanstående 

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

. . om skattelättnader för industrin. 

I enlighet med Ålands landstings beslut s tadgas: 

1 § .' 
För främ jande av industrin inom land skapet Åland medgivas skattelätt

ader vid kommunalbeskattningen i enlighe t med vad i denna lag stadgas. 

2 §. 
Skattskyldig, som under åren 1966-1970 inom landskape t grundc;i.r nytt 
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lustriföretag eller utvidgar sitt inom sådant område belägna företag 

_er ock förnyar dess maskinpark eller anordningar så, att företagets 

Jduktionsförmåga eller produktionens förädlingsgrad väsentligt ökas, 

~ rätt att vid beskattningen för det skatteår, under vilket de för 

t nya indus~r~föret~get eller för utvidgningen eller förnyelsen an~ 

affade anläggningstillgångarna togos i bruk, samt för de nio därpå 

ljande skatteåren från sin skattepliktiga inkomst i värdeminskning 

de nya an~äggningstillgångatna ävdraga det belopp -han i sin bokfö-

ng avskrivit såsom värdeminskning, 

Har grundande av i 1 mom. nämnt nytt industrifö:r13tag. el.ler utyj,dg-

ng eller förnyelse av industriföretag skett i Brändö , Föglö, Kumlinge , 

kar, Sottunga eller Vårdö kommun, äger skattskyldig rätt att under i 

.mma moment avsedda skatteår, utöver övriga i lagstiftningen bevilja-

avdrag, från sin skattepliktiga inkomst avdraga varje år ett belopp 

tre procent av de i det nya industriföretaget, utvidgningen eller 

:rnyelsen investerade i 1 mom. avsedda anläggningstillgångarnas an-

, affningsvärde. 

3 §. 
Beskattning enligt prövning må icke tillämpas på inkomst av nytt 

ndustriföretag under de skatteår stadgandena i 2 § skola tillämpas. 

4 §. 
Har skattskyldig, som med stöd av stadgandet i 2 § 1 mom. av denna 

ag vid beskattningen gjort större avdrag för värdeminskning på anlägg~ 

Lngstillgångar, som anskaffats för nytt industriföretag eller för ut- 

Ldgning eller förnyelse av industriföre tag, än han enligt de allmänna 
~adgandena angående statsbeskattningen varit berättigad till, vid över

itelse eller förlust av sagda anläggningstillgångar i form av överlå-

3lsepris eller försäkrings- eller annan sådan ersättning återfått vid 

3skattningen tidigare godkända värdeminskningar, skola de återvunna 

irdeminskningarna betraktas såsom skattepliktig inkomst, ifråga om 

Yggnad, som utgör anläggningstillgång dock endast under tio år från 
et sagda egendom togs i bruk. 

Har skattskyldig under skatteåret använt i 1 mom. avsedda återvunna 

ärdeminskningar eller någon del av dem för anskaffning av anläggnings

illgångar till industriföretag, som är beläget inom landskapet Åland 

lle~skall anläggas där, eller ock deponerat motsvarande belopp i någon 

nom landskapet verksam under offentlig tillsyn stående bankinrätt

ing på ett särskilt spärrkonto för framtida anskaffning av sådana en
äggningstillgångar , skola de återvunna värdeminskningarna dock icke 
-ill den del de använts eller depone rats anses såsom skattepliktig in
:omst. 

·: 

' I : 
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skatt skyldig under skatteåret använt i 1 mom. avsedda återvunna 
iinskningar eller n·ago'n' del av dem för anskaffning av anläggnings

_ngar ti ll industriföretag, som är be~ äget inom de utveckl ingsom

i landskapet 7 s om avses i l agen den 15 apri ~ 1966 om främjande 

reck l i ngsområdenas ekon omi(FFS 243/66), eller skall an l äggas där; 

ock deponerat mot svarande belopp i Fi nlands Bank på ett särskilt 

~onto för framt i da anskaffning av sådana anl äggningstillgångar , 

de återvunna värdemi nskni ngarna til l den de l de använts eller de

ats ej heller anses såsom skattepl iktig inkomst. 

nlands Bank erl ägger på ~ denna bank deponerade medel vid deras 

nde en årlig ränt a efter 3 procent . 

. poneringen i 2 mom. nämnd banki nrättni ng e l ler Fi nlands Bank 

verkställas före den dag den skattskyl dige enl igt beskattnings-

1 senast skall inlämna sin skattedeklaration för det år, till vars 

1st de återvunna värdeminskningarna borde hänföras. 

1ndskapsstyrelsen eller, då fråga är om i Finlands Bank deponerade 

L, finansministeriet, må giva tillstånd att l yfta depositi onerna, 

=ponenten företer utredning om, att de medel han önskar l yfta an-

2s för i 2 mom. angivet ändamål. Användas medlen icke på sådant 

må tillstånd att lyfta dem lämnas tidigast ett år från utgårtgen 

,et skatteår, under vi l ket i 1 mom, avsedda överl åtelsepris eller 

ttning uppburits~ och de lyft~ medl en ans es såsDm skattepliktig 

mst för det år de lyfts. Härvid må den beskattningsbara inkomsten 

' fastställas til l högre bel opp än de lyftade med l en. 

5 §. 
Iar beloppet av återvunna värdeminskningar, som avses i 4 § 1 mom. 

il ighet med 2 mom. i sagda paragraf i sin helhet eller till någon 

ej ansetts såsom skattepliktig inkomst, skall det anskaffningsvär

som lägges til l grund för värdeminskningen på i~rågavarande anlägg

~sti llgång , nedsättas med motsvarande bel opp. 

6 §. 
Såsom i denna l ag avsett industriföre tag anses företag, vi l ket i 

gnad eller l ägenhet, som anskaffats eller hyrts för industr iell 

ft , t ill verkar el l er förädlar produkter, så ock gruva, torvupptag
gsföretag och kraf tverk. 

Med anläggni ngsti llgångar avses i denna l ag sådana l ösa anl äggn ings

l gångar, fö r vi l ka vid beskattningen får göras avdrag för värde

. s~ning, samt sådan byggnad el ler del därav, som användes såsom 
1r i k, verkstad eller kraftstation. . .. 

7 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställighet och ti llämpning av 

\·. 
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na lag utfärdas genom l andskapsförordni ng. 
8 §. 

Denna lag ti llämpas vid de beskattningar, som sko la förrättas for 

n 1966-1980 och genom densamma upphäves landsk aps lagen den 13 juli 

)5 om skattelättnad för indust ri er vl.d kommunalbeskattningen (30/65), 

ritt sistnämnda l ag skulle äga tillämpning på industriföretag, som 

wd as, eller utvi dgningar och förnye l ser, som företagas under ären 

56-1974. --- ..... ~-----

Mariehamn; den 17 novemb er 1966. 
På lan~;#psS re l sens vägn~ :' 

Lantråd ~5 hansson~~ 
Lagberednings sekreterare Sune 
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