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LAG- och EKONOMlUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr

~/

1979-80 med anledning av Lmdskupsstyrc I sc11s
framstilllning till landstinget med rnrsl:tg

till landskapslag om exceptionella avdrag
vid kommunalbeskattningen för anskaffningsutgifter föranledda av produktiva

investcrin~~<Jr.

Lamlstjngct har över ovanniimnJa fr<unstiil lning inhcgiirt l;1g- och ckonomit1t-

skottets utlåtande. Utskottet, som i ärendet hört lagberedningschefen Christer Jansson och

tillfälli~

lagberedningssekreteraren Göran Lindholm, ber med

anledning härav vördsamt fä_ anföra följande.
Utskottet har under ii rcndct s hehand1 ing di skt1ter:1t möj I ighetcn :itt f I ytt :1 f r:1111
de tidpunkter mellan vilka denna lag skulle tillämpas. Detta för att kunna uppnå lagens syfte, det vill säga att ddigarelägga syssclsättningsfrämjamle investeringar.
De skattelättnader vid kommuna1besbttningcn som frmnstn1 lningen :wscr
gäller redan vid statsbeskattningen i landskapet genom lagen den 15 december 1978 om exceptionella avdrag vid beskattningen för anskaffnfogsutgi rter föranledda av produkt i va investeringar (FFS 971/78). Utskottet anser det
därför sannolikt att de åländska företagen redan anpassat sina investeringar
i enlighet med denna rikslag, och dessutom skulle ett framflyttande av de t idigare nämnda tidpunkterna förorsaka dubbelarbete för både företag och skattemyndighet.
Detaljmotivering.

U·

Ett uppenbart skrivfel har rättats.

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt förcslii,
at:Jt Landstinget måtte antaga lagförslaget
med följande ändring:

2 §.
Denna lag gäller byggnad som börjat uppföras under tiden 1 oktober 1978 :JO jtmi 1979 och som skall vara färdig senast den 30 september 1980 snmt
m;1sk in eller annan utrustning som inköpts eller varom bindande köpeavt;1 J
slutits under tiden 1 oktober 1978 - 30 juni 1979 om maskinen eller utrustnin~cn

inköpts för att c:mvtindas

i_

befintlig fabriks- eller

vcrkstadshyt~.l'n:1d.

-2-

Om mnskin e11er annan utrnstning skn11 :mviindns i hiir niimnd ny fabriks- eller
verkstadsbyggnad skall inköpet ha gjorts eller bindande avtal därom ha slutits
under tiden 1 oktober 1978 - 30 september 1980 och den skattskyldige skall ha
mottagit maskinen eller utrustningen före utgången av år 1980. Föreligger sUrskilda skäl kan landskapsstyrelsen förlänga ovan angivna frister .
.Mariehamn den 27 november 1979.
På lag- och ekonomiutskottets vägnar:
Bjarne Björklund
ordförande
Lars Karlsson
sckretc ra rc.

Närvarande i utskottet:ordföranden Björklund, viceordföranden Lönn samt ledamöterna Boman, R. Karlsson och Söderholm.

