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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

nr 7/1970·-71 med anledning av Ålands land-:
skapsstyrelses framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
angående ändring av landskapslagen om främ
jande av landskapet Ålands ekonomi.ska ut

veckling under åren 1970-1975 . 
Sedan landstinget över förenämnda framställning i.nbegärt lag-".' och 

ekonomiutskottets betänkande har utskottet, som i ärendet hör t ska tt e--
direktören Jarl Hermansson, behandlat ärend t och får härmed vördsarnt 

anföra följande : 
Utskottet omfattar i huvudsak landskapsstyrssens motivering. Utskot

tet har dock funnit skäl att även överväga frå gan huruvida jämväl ut-: 

hyrare av fri tidsstugor, . vilka icke kunna betraktas som stugby, skulle 

få åtnjuta samma avskrivningsmöjligheter som övriga i lagförslaget 

nämnda turistföretagare. Likaså har utskottet övervägt frågan om att 
medgiva samma förmån för skattskyldig som idkar campingrörelse eller 

vandrarhemsrörelse. 
Beträffande nu föreliggande avskrivningsmöjligheter för uthyrare 

av enstaka fri tidsstugor har utskottet inhämtat, att de flesta sådana 
stugor nu beaktas vid gårdshruksbeskattningen medan vissa skattenämn
der krävt särskild redovisning om den skattskyldige uthyrt minst tre 

stugor . I övriga fall. d.v.s. då stuguthyraren icke idkar gårdsbruk, 

har beviljats schablonavdrag om 35 procent i landskommunerna och 50 // 
procent i Mariehamns stad. Har den skattskyldige däremot till myndig
heterna inlämnat hållbar utredning, har denna godkänts som underlag 
för avskrivning. Avskrivningsmöjligheterna för stuguthyrare är således 
redan goda, men då man inte kan utesluta att en ytterligare fri av
skrivning skulle kun~a verka sporrande på intresset att uppföra och 
uthyra fri tidsstugor i landskapet, finner utskottet skäl tala för att 
även skattskyldig som uthyr mindre än fem fri tidsstugor skulle f å 
göra i lagförslaget förutsatt avskrivning blott sagd.a fri tidsstugor 
till kvaliteten skulle uppfylla vissa av landskapsstyrelsen ställda 
krav. Enär även campingrörelser och vandrarhem måste anses vara till 
stor nytta för turistnäringen på Åland, finner utskottet ej heller skäl 

att utesluta dessa rörelser från avskrivningsrätten enligt lagförsla-
get, i synnerhet som en relativt stor andel av den åländska turismen 
omfattar gruppresor, skolexkursioner och enskilda campare. Investering

ar i såväl campingrörelser som v andrarhem kan ofta stiga till avsevär
da belopp och utskottet ··:anser, att avskrivningsrätten jämväl här kan 
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u tgö ra en sporre till sådan investering. Utskottet föreslår därför 

att ett nytt moment fogas till 25 § och att i anledning därav, en 
hänvisning till sagda nya moment göres i paragrafens sista moment. 

Med hänvisning · till ovanstående får utskottet vördsamt föreslå 
att Landstinget måtte antaga lagför

slaget, dock sålunda att 25 § erhåller 
följande lydelse: 

25 §. 
Såsom i 24 § 1 mom. avsedd produktionsinrättnng anses inrättning 

som industriellt tillverkar eller förädlar produkter, samt handels
mässig trädgårdsodling, plantskola, pälsdjursfarm, fiskodlingsanstalt 
eller torvproduktionsanläggning, såframt inrättningen bör anses vara 
en från gårdsbruk fristående rörelse. Om arbetsrörelse huvudsakligen 

tillverkar eller förädlar produkter, skall den likaså anses som i 
denna lag avsedd produktions inrättning . 

. Såsom i 24 § 2 mom. avsett turistföretag anses hotell, motell, 
pensionat, stugbyrörelse, campingrörelse, vandrarhem, gästhem och 

annan därmed jämförlig härbärgeringsrörelse samt av ägaren till här

bärgeringsrörelsen i sru:nband med denna bedriven förplägningsverksamhet. 

Vad i 24 § 2 ~om. är stadgat om turistföretag skall jämväl till-. 
lämpas på verksamhet som avser uthyrning av en eller flere behörigen 

klassiftcerade fri tidsstugor, även om verksamheten icke kan betraktas 
som särskild rörelse. Landskapsstyrelsen må besluta om den klass, till 

. vilken stuga skall hänföras för att den skattskyldige skall komma i 

åtnjutande av här avsedd avskrivningsrätt. 
Med anläggningstillgångar avses i denna lag förslitning underkas

tade lösa anläggningstillgångar samt byggnad eller konstruktion, som 
användes för ändaruål som direkt ansluter sig till i 1, 2 eller 3 mom. 
avsedda företags verksamhet. 

Mariehamn, den 23 mars 1971. 

På l~ ~ch : kont'miutskottets 

V/~ /4vi)-µJ_ 
Val ter Nordas 

ordförande 

vägnar: 

. I. 

~E 

Bj~}n--
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 

Viktor Arvidsson samt ledamöterna Einar Harnbrudd, Olof Jansson och 
Olof Lindström. 
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