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LAG- OCJ-I EKONQ\1IUTSKOITETS BETANKANDE nr 

20 /1980-81 med anledning av landskapss 

sens framställning till landstinget med för

slag till landskapslag angående ändring av 

3 och 4 §§ landskapslagen om avdrag vid kom

munalbeskattningen för investeringsreserve

ringar. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets utlåtande över ovan nämnda 

framställning. Utskottet, som hört lagberedningssekreteraren Elisabeth 

Naucler, har intet att anföra mot lagförslagets sakliga innehåll men har 

i vardera paragraferna gjort mindre rättelser av språklig karaktär. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget med 

följande ändringar: 

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

angående ändrjng av 3 och 4 §§ landskapslagen om avdrag vid kommunalbeskattc~ 

ningen för investeringsreserveringar. 

(Ingressen lika som i framställningen). 

3 §. 

Skattskyldig som i enlighet med användningstillstånd eller finansmini·" 

steriets med stöd av 12 § 1 rnom. lagen om investeringsreserveringar utfär~ 

dade beslut använder investeringsreservering för ändamål som nämns i 9 § 

1 och 2 punkterna eller i 10 § nänmda lag har rätt att för det skatteår 

under vilket investeringsreserveringen används, från sin skattepliktiga 

inkomst göra ett extra avdrag (investeringsavdrag), som uppgår till tre 

procent av den använda investeringsreserveringen eller till enligt riks~ 

lagstiftningen för viss användningsperiod fastställt högre belopp. 

4 §. 
Om den skattskyldige vid kommunalbeskattningen har krävt att investe~ 

ringsreserveringens belopp skall avdragas från inkomst av en viss eller 

vissa förvärvskällor för rörelse, men använder investeringsreserveringen 

vid annan förvärvskälla, skall på detta sätt använt reserveringsbelopp 

vid (uteslutn.)beskattningen läggas till nämnda förvärvskällors skatte

pliktiga inkomst under det år reserveringen används. Ett på så sätt ökat 

belopp får under reserveringens användningsår avdragas vid beskattningen 

från inkomsten av den förvärvskälla där investeringsreserveringen används. 
Ma-
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riehamn den 1 april 1981. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Bjarne Björklund 

ordförande 

Lars Ingmnr Johänsson 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf .Björklund, v.ordf .Lönn, Boman, Roald Karlsson 
och Söderholm. 


