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LAG.,. OCH EKONOMiillSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2/1976-

77 med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om skattelättnader vid kommunal

beskattningen för nya industribyggnader. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver ]Landstinget inbegärt lag.,.. 

och ekonoJl!iutskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Utskottet har, med beaktande av den rådande lågkonjunkturen, ansett skäl före.,.. 

ligga för vidtagande av åtgärder, SOJl! stimulerar till och underlättar investe

ringar i nya industribyggnader: 

Landskapsstyrelsen har i s1n framställning föreslagit, att skattskyldig skall 

ha rätt att, utöver övriga i lag beviljade avdrag, från sin skattepliktiga 

inkomst årligen vid kommunalbeskattningen avdraga ett belopp motsvarande tre 

procent av anskaffningsut~iften för sådan byggnad, som huvudsakligen användes 

såsom fabrik eller verkstad. Avdraget skulle ges endast för sådan byggnad, vars 

uppförande påbörjats år 1976 under tielen mellan den l maj och den 31 december, 

nänpda dagar medräknade, och som blivit färdig före utgången av september månad 

år 1977. 

Emedan lagförslaget, om det antogs i oförändrad form, skulle komma att träda i 

kraft först sedan den i förslaget nämnda tiden för inledande av byggandet ut

gått, anser utskottet, att den med förslaget avsedda effekten att stimulera 

till nyinvesteringar i stor utsträckning skulle gå förlorad. De skattelättna

der förslaget medför skulle i sådant fall inte komma att påverka fattandet av 

beslut att inleda byggande av i förslaget avsedda industribyggnader. A andra 

sidan anser utskottet det inte vara uteslutet att iniedandet av byggande av 

i förslaget avsedda. industribyggnader redan kan ha påverkats av lagen den 24 

juni 1976 om skattelättnader för nya industribyggnader (FFS 535/76), varvid 

investeringsbesluten kan ha grundat sig på förväntningen att landstinget inte 

kommer att tillförsäkra investerare i åländska nybyggnader för fabriks- och 

verkstadsändamål, sämre förmåner än de, som genom nämnda lag givits i riket. 

På grund härav har utskottet ansett att den i lagförslagets 2 § l mom. angivna 

tiden under vilken uppförandet av i förslaget avsedd byggnad skall påbörjas, 

bör förlängas till den 31 maj 1977, medan tiden inom vilken sådan byggnad 

skall färdigställas bör förlängas till utgången av februari månad år 1978. 

Utskottet har vidare, i avsikt att förtydliga lagförslaget, företagit en re
daktionell ändring i förslagets l § l mom. 
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Med hänvisning till det anförda får lag~ och ekonoiJ}iutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

sålydande : 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för nya industribyggnader, 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l § . 

· Av anskaffningsutgiften för sådan byggnad som huvudsakligen användes såsom 

fabrik eller verkstad har skattskyldig rätt att, utöver övriga i lag beviljade 

avdrag, från sin skattepliktiga inkoms·t årligen vid kommunalbeskattningen av..

draga ett belopp om tre procent i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

(2 mom. som framställningen)~ 

2 §. 
Vad i l § är stadgat gäller byggnad, vars uppförande påbörjats' under tiden 

·,' . . ·-....:. -..-- .,... -

mellan den: ' l maj '1'976 'odt 'clen: '3'1 rrtaj' '197'7, nämnda dagar medräknade, och som 
'-: 

blivit färdig före utgången av ·februari månad år '197'8 . 

(2..-3 mom , som framställningen), 

3-4 §§. 
(Som framställningen). 

Mariehanm den 18 november 1976. 

På lag-~c ekonomiut ottets -./ 

~~Cc-~-
olf c-:rlson ~ 
ordförande l_____ 

Pol Husell 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Carlson, viceordföranden Sundberg, ledamö

terna Lundberg, Söderlund, Björklund (delvis) samt ersättaren Söderström(delvis}. 


