
IJAG-OCH EKONOMIUTSIUYT'f['ETS BETÄNKANDE 

nr 13/1975-76 med anledning av landskaps-

till 

J,anrlstinget har inbegärt !ag- och ekonomjutsV-ottets ntl !'it:=rnr'lP 

ovan nilrnnd8 frarnsVn 1 n ing. Med an1eclning hår av 11o:ir irtskottwt 

nijrjngschefen Tor Mattsson, 1agberednin che 

lagbererlningssekretera.ren Christer Jansson. 

Utskottet har konstaterat att, såvä.1 i 1andskapR1ag:en om frl::irn~ 

anae av lannskapet Ålands ekonomiska utveckling unner 8ren 1970-1975 

1R/70) Rom i rikets lag om skattel~ttnader för fr~mjande av 

roClvktionsverksamhet inom utvecklingsområdena (FFS 1003/75) stad.gas 

tt produktionsinrättning eller turistföretag, som förnyar sin 

a.skinpark ~ anordningar el ler 1nventarier så ;:i, tt inr?:ittn j ngem s 

roduktionsförmåga eller produktionens förädljngsgrad v~sentljgt 

ler dess kvalitetsnivfi Väsentljgt stiger Ul'HlPr vjsci rest:cirnrl t,i(l 

r ri=Ltt till fric:i avskrivningar. 

Enljpt föreli~gande laeförslags 2 § 1 mnm. ansea inte en 

Rentlig ö~ning av produktionens förärllingsgraa vid nyanskRffninp 

maskinpark, anordningar eller inventarier medföra rätt till i 

agra fe11 8ngi vna avs kr i vn • En sådan inskränkning omfattas 

te a~ utskottet, som anser det vara angeläget att hn~a 

räd1ingsgraden vid å1~ndska produktionsinrättnjTifRr. 

Men hänvisning till det anförda får utskot+Pt vnrns?.1mt fnresl8 

att Iland st inp:et rn8 tte an ta cr;::i 1 ::i t:rf ör21ap;ct 

s8.lyC!anne: 

J, a ·n n s k a p s 1 a r: 
om 8k:atte lättnad er för främjande av yirodukt jon :::nrek!:'PrimhPt. 

I enl je;het med LanClstingetR beRlut starlgas: 

1 §. 

(S~Rom i 1annskap8styrelsens framställninr) 

? §. 
8k::ittskylcl5g som unC!Pr 8ren 197F;-1q79 grunn;:i-r ny :rrr1;r1nktinns

iit.tnJng eller nytt turjRtföretap; e11Ar 11tvinp·ar sin -n-rnr'lnkt:ln-riR

ilttninrs eller Ritt turistföret:=ip: el1er förny;::i:r Cless ma .. skjnri;=qf~, 
dninr~~1r en.er inventariPr sfi, att h1r~i.ttninp;e>nr-: nrnnnktinns

e1ler nronuktionens för~nlinpsuran vilsentl1Pt ö~as, eller ._..__,, ___ ,_.~-~w ,..., __ , ...l,,.,~,-._... 

fnretagetR verksamhetskaparitet v.3sent1 ip:t rikaR e1 ler dess 



w 
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kvalitetsnivÅ. Yäs,ntligt ~tiRer ')1.ar rätt a'tt vid beskattningen 

föi detJskatteår, under vilket ae f~r aen nya inrättningen el l er 

det nya företaget eller för utvidgningen eller förnyelsen anskaffade 

anläggningstillgå~garna tages i bruk, samt vid beskattningarna för 

de ni o därpå följånae skatteåren såsom avskrivningar fr8n sin skattP. 

:pl igtj.ga j nkomst från anskB.ffningsutgifterna fnr S8B;0a nya an1ägg-

n j_ngsti11gångar avdraga det belopp som avdragits sorri såoan avskr ivnh 

:i den skattskylniges bokförin g. 

H8.r e,;rundanne av så<'lan ny pro(luktionsj_nri:i .. ttnints e1 ler p.f-idRnt 

nytt turistföretAe e11 er sådRn utvidgning eller förnyelse RV pro

'11_ 1.kt.inn~jnr8ttning ellPr turj stföretag som nhimnes j_ 1 _J'l]nm. :-)kRt t 

inom t il läggsstna sområde som avses i lana ska:rrnl8.gen om rr onuk't i ons

stöd (10/76) har den skattskyldige rätt att under de i sagda mofllent 
' 

avsedda skatte~ren ut5ver övriga i 1Rgstiftningen beviljane avdrag 

frÄn sin skatteplj~tiga inkomst varje Ar avaraea ett belopp nm tre 

procent av anskaffningsutgifterna för de i den nya proouktions

j ~rijttn ingen ellerrrlet nya turistföretage t ell~r i utvidgnineen e ll~ 

:förnyelsen i.rwefl t erade, i 1 mnrn. avsedda Rnl;-j.gpnjngstill t:8nri;a.rn~. 

I ? ~0m. n~mnda avdraf om tre procent beakt~s vid f~stst~1 la~ ~ Pt 

?.V "kri.tt skyld j gs föT'l 1J_s t en l i€:t lan n sk;::i yislagP.n nm fnr1 ustut :i grrm i.np.: 

virl 1\omrnunalheskritt:11in;0;en (3~/F9). 

3 - 6 §§. 
(~Asnm i lands~apsstyrel.sens framst~l lninf) 

MRrjehamn den 20 april 197~ V?'? ~:nomiutRl<ott,etR/viig ar: 

R ,;t(. f r g r l s f1 on 

nrd för::indA 

N~rv8r:::in<1P. i utskotte t : orofnrc:-n ne C:Rrl sson, vjcenrnfi'iranile 

Sn_nr'lhr->rn- srimt l en8mnterna Ber!?.:( nelvis), Bjnrkl una or;r JjunnhP.rg samt 

su:;ip leRnten San ders ( delvis) 


