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Allmän motivering. 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTl\LLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) lan<lskapslag om produktionsstöd, 

2) lands kaps lag angående ändring av 2 
och 6 §§ landskapslagen om skattelätt

nader för främjande av produktionsverk

samhet, 

3) landskapslag angående ändring 

av landskapslagen om transportstöd och 

4) landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om finansieringsstöd för 

detaljhandeln i glesbygder. 

Genom fyra temporära lagar, landskapslagen om produktions

stöd (10/76), landskaps lagen om skattelättnader för främjande av 

produktionsverksamhet (44/76) ~ landskaps lagen om räntestödskre

diter till kommuner för främjande av företagsverksamheten (77/77) 

och landskapslagen om transportstöd (56/73) har landskapet önskat 

trygga tillgången till fasta arbetsplatser, höja inkomstnivån 

och bibehålla tillgången till viktig service för befolkningen. I 

riket finns motsvarande lagar om produktionsstöd och transport

stöd (FFS533/81 och 954/81) vilkas giltighetstid redan förlängts. 

Giltighetstiden för lagen rörande skattelättnader för främjande 

av produktionsverksamheten väntas bli förlängd inom en snar fram

tid. En proposition i ärendet är f .n. anhängig i riksdagen (prop. 

78/1981). 

I landskapslagen om finansieringsstöd fBr detaljhandeln i 

glesbygder(33/7S) stadgas om ett särskilt finansieringsstö<l för 

att förbättra situationen för det~ljhandeln i glesbygder. För ri

kets motsvarande lag (FFS 935/81) har giltighetstiden förlängts. 

Eftersom ifrågavarande stödåtgärder är betydelsefulla för land

skapet, fBreslår landskapsstyrelsen att landskapslagarnas giltig

hetstider förlängs så att de överensstämmer med vad som gäller 

för rikslagarna, dock att giltighetstiden för landskapslagen 

om räntestödskrediter till kommuner för främjande av företagsverksam

heten inte kommer att förlängas. 



. F6r att effektivt kunna utjämna skillnaderna i utveck

lingen mellan landskapets olika områden föreslås on ny zonin

lning där de åländska kommunerna indelas i tre baszoner. För

slaget överensstämmer med det som enligt rikslagstiftningen 

ler för statsstöd till kommunerna ifråga . 

. Paragrafen motsvarar i sak 2 § gällande lag. 

3 §. För att en mot investeringsbidraget svarande förmån 

s 11 övergå till företag som hyr verksamhetsutrymmen eller inlö

ser dem har i lagen intagits en bestämmelse om skyldighet för 

mottagare av investeringsbidrag att överföra bidraget vid upp

börden av hyra eller, när avtal ingåtts om inlösning av utrymmet 

inom en särskild utsatt tidsrymd eller annan överföring av 

äganderätten i samband med uppbörden av annat vederlag. För att 

bidraget skall beaktas bör den som mottagit bidraget vid fast

ställandet av kapitalvederlaget för hyran eller för köpeskillingen 

dra av det erhållna bidraget frän anskaffningspriset. 

4 §. Beträffande stora projekt kan det vara motiverat att bevil

ja investeringsbidrag till ett belopp som understiger den nrocen

tuella minimigränsen för bidraget. Ett bidrag som i dylika fall 

överensstämmer med den lagstadgade minimigränsen skulle minska 

det till buds stående anslaget för andra projekt. Bidrag skulle 

i dessa fall kunna beviljas enligt ett lägre procenttal som 

lämpar sig för det särskilda fallet. 

2_~ Anledningen till att startbidraget beviljas på totalbe

loppet av de förskottsinnehållning underkastade lönerna är att 

förskottsinnehållning underkastade löner framgår lättare av före

tagets bokföring än de löner s6rn utbetalas för arbetstiden och 

som enligt gällande lag utgör grunden för startbidraget. 

Vid utbetalning av startbidraget har det visat sig vara ett 

problem att dels klarlägga vilka arbetstagare som är verksamma med 

att utvidga verksamheten eller förnya ansläggningstillgångarna 

dels utreda de löner som skall betalas före arbetstiden. Kontrol

len av de löner som betalas för arbetstiden försvåras av att erfor

derliga uppgifter 1 många fall in~·registreras i företagets 

bokföring, 
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~_§_._ För att de lönekostnader som utgör grunden för beräk

ningen av startbidraget inte skall komma att påverkas av den 
. . . . .. 1. ! . -1 

effekt den allmänna höjningen av lönenivån har p~ avlöningen av 

den personal på arbetsplatsen som inte hör till den del av det 

påbörjade eller utvidgade produktionsprojektet skulle denna höj-

ng beaktas i kalkylerna som ett belopp vilket bör avdras. 

7 §. I syfte att effektivera det regionalpolitiska stödet 

föreslås att startbidragets belopp skulle ökas främst inom den 

första och andra baszonens stödområden. 

8 §. Det utbildningsbidrag som ingår i den gällande lagen 

föreslås bli utvecklat så att man med dess hjälp på ett mera 

omfattande och mångsidigt sätt än för närvarande skall kunna 
stöda företagens utveckling och grundandet av nya företag. För 

att kunna bevara och även öka konkurrenskraften måste företagen 

använda sina resurser till att utveckla produktiviteten och ut

bildningen. Ett särskilt utvecklingsbidrag föreslås kunna bevil

jas för utvecklingsprojekt främst inom sådana stödberfitti~adc 

små och medelstora företag som redan finns eller håller på att 

grundas inom utvecklingsområdet. 

9 och 10 §§. Paragraferna motsvararar i sak 9 och 10 §§ 

gällande lag. 

11 §. Anledningen till förslaget är att öka kommunernas in

flytande. 

12-15 §§. Paragraferna motsvarar i sak 12,13,14 och 15 §§ 

gällande lag. 

16 §. Utöver de bestämmelser som gäller återbetalning av inves·

teringbidrag som beviljats företaget föreslås att i lagen skulle 

införas en bestämmelse om återbetalning av bidrag som beviljats 

fastighetsföretag och kommun i det fall att fastighetsföretaget 

eller kommunen överlåter verksamhetsutrymme, för vilket givits 

bidrag till annat än i 2 § avsett företag innan fem år förflu

tit sedan bidraget utbetalades samt i det fall annan väsentlig 

ändring skett i de förhållanden som rådde då bidraget beviljades. 
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18-20_Jj__._ Paragraferna motsvarar i ~ak 18, 19 och 20 §§ 

11ande lag. 

~-U~·_.l\ven om den förra lands kaps lagen om produkt ionss töd 

(10/76) varit avsedd att tillämpas endast på bidragsansökningar 

som inlämnats före utgången av år 1981 (21 §) så har dock medel 

för produktionsstöd upptagits även i budgeten för år 1982. 
Avsikten härvid är att vid behandling av ansökningar om stöd 

tillämpa de regler som gäller enligt den nya rikslagen om pro
duktionsstöd, vilka i sak överensstämmer med den som föreslås 

i förevarande lagförs lag intill dess den nya lagen trätt i kraft. 

Detaljmotivering till landskaI?slagen_angående ändring av 2 ot:.~ 

6 § § 1 ands kaps lagen om skattelättnader för främjande av __ l?_!_~duk-
t i on s ver ksamhc t. 

u_:_ Enligt gällande lag beviljas endast för nya anläggnings

tillgångar skattelättnader. Förslaget innebär att även IDr begag

nade anläggningstillgångar beviljas motsvarand3 lättnader för 

att inbespara arbetet vid skattemyndigheterna. 

Anledningen till att det inte finns någon motsvarighet till 

hcstJmmclserna i 2 och 3 momentet är att minska de skatteförlus

ter som drabbar enskilda kommuner på grund av skattelättnaderna. 

Detaljmotivering tilJ landskanslagen '.:1:.Q_gåencJc ~-~d.!'_!.~-a~~l'.!.~~ -

skapslagen om transportstöd. 

Minimigränserna för transportavgifterna föreslås höjda, efter

som transportavgifterna årligen höjts på grund av kostnadsut

vecklingen med den påföljd att de nuvarande lägsta transportavgif

terna överstiger minimigrilnserna. 

Detaljmotivering till landskapslagen angående ändE.~~_g_av 

landskapslagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i gles-

bygdeL 



l__L Lagens tillämpningsområde definieras i 1 §. Finansie

ringsstödet fö~eslås bli beviljat i form av räntestöd och inves

teringsbidrag, liksom enligt gällande lag, samt dessutom som 

verksarnhetsStöd och varutransportstöd. 

_?__J__. Finansieringsstödets användningsområde bestäms i lap,ens 

2 §. För att trygga tiligången till butiksservice föreslås finan

sieringsstödet bli utsträckt till att omfatta förbättringar 

av butiksbilar, verksamhetsstöd för fasta butiker och varutrans

portstöd för hemtransport av varor. 

De stödåtgärder som gällande lag medger för tryggande av 

butiksservice har visat sig vara otillräckliga i de fall då 

fråga är om en kraftig försämring av handelns verksamhctsförut

sättningar till följd av strukturförändringen inom samhället 

och handeln. För att förbättra dessa förutsättningar föreslås en 

ny stödform, verksamhetsstöd till fast butik, bli införd. 

Enligt gällande lag kan landskapsstyrelsen när särskilda 

skäl föreligger bevilja finansieringsstöd för anskaffande av 

omsättningstillgångar eller transportmedel. Denna regel ersätts 

av reglerna om verksamhets- och varutransportstöd. 

~~...:.Preciseringen påkallas av att begreppet finansieringsstöd 

utvidgas. 

lOa§. Närmare bestämmelser om verksamhetsstödets belopp 

samt om förutsättningarna för beviljandet av stödet skulle ut

färdas av landskapsstyrelsen. 

Verksamhetsstöd skulle i regel beviljas om 

- bvtiken är nödvändig för att trygga butiksservicen för 

invånarna inom verksamhetsområdet 

- butikens varuutbud och sortiment Nr tillräckljgt stora för 

Je flesta av invånarna inom området 

- vägavståndet till närmaste dagligvarubutik är över åtta 

kilometer och 

- butikens omsättning ligger inom de gränser som land

skapsstyrelsen årligen bestämmer. 

Verksarnhetsstödcts belopp skulle vara högst 15.000 mark år

ligen per butiko Faktorer som inverkar på verksamhetsstödets 

belopp skulle bland andra vara butikens betydelse för.tillgången 
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ti11 hutiksservice, antalet konsumenter inom butikens verk

samhetsområde, verksamhetens lönsamhetsamt dess arbetsskapande 

effekt. 

lOb __ j_:_ Va rut ranspo rt stödet s ku1 le ut gå på basen av 

transportruttens längd och leveransavgiftens belopp. 

Beviljande av varutransportstöd skulle i regel förutsätta att 

- stödet inte försvagar verksamhetsförutsättningarna för den 

enda butiken i en by 

- den hutik som erhåller varutransnortstöd uppfyller samma 

villkor som en butik som erhåller verksamhetsstöd 

- stödet används för transport av varor till hushåll som är 

belägna minst fem kilometer från närmaste butik; ifråga om 

detta krav skulle landskapsstyrelsen kunna medge undantag och 

- kommunens utlåtande fogas till ansökan. 

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för varutransport

stödet skulle utfärdas av landskapsstyrelsen. 

D _ _L Landskapsstyrelsen föreslår att till paragrafen fogas 

omnämnanden av verksamhetsstödet och varutransportstödet samt 

att vissa regler rörande tillsynen över finansieringsstödet preci

seras. 

11._i_:_ Ändringarna föranleds av att begreppet finansieringsstöd 

föreslås få ett ändrat innehåll. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

om produktionsstöd 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmtlnna bestämmelser. 

1 §. 

Ur landskapets medel kan beviljas produktionsstöd på sätt i 

denna lag föreskrivs. för industri-, arbets- och turiströrelse, 

pälsdjursuppfödning, fiske, fiskodling, handelsträdgårds-, 

plantskole- och torvproduktionsrörelse. 
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T denna lag avsedda produktionsstöJ tlr invcstcringshidrag, 

startbidrag och utvecklingsbidrag. 

Med utvecklingsområde avses i denna lag 
l) Kö kar, Brtindö, Kurn linge, Vfirdö, FögHi och Sot tunga (s kiir

gårdskommuner), som tillhör stödområde A inom den första baszonen, 

2) Sund, Lumparland, Geta och Eckerö (randkommuner), som 

tillhör stödområde A inom den andra baszonen, 

3) Saltvik, som tillhör stödområde B inom den andra baszonen, 

4) Hammarland och Lemland, som tillhör stödområde A inom den 

tredje baszonen samt 

S) Finström, Jomala och Mariehamn (centralkommuner), som 

tillhör stödområde B inom den tredje baszonen. 

Om synnerliga skäl föreligger kan landskapsstyrelsen besluta 

om avvikelse från stödomr~desindelningen. 

Denna lag tillämpas inte på sådana näringar som avses i 11 § 

2 morn. självstyrelselagen för Åland. 

I syfte att trygga utkomsten och främja sysselsättninge~ 

inom stödområde A inom den första baszonen kan för specialiserat 

jordbruk inom sådant område beviljas i denna lag avsett produk

tionsstöd. Produktionsstöd kan ges för specialiserat jordbruk 

även inom den andra och tredje baszonen och inom stödområde B, om 

landskapsstyrelsen anser att .särskilda sktll därtill förcli.gger. 

2 §. 

Produktionsstöd beviljas företag som påbörjar eller utvidgar 

sin verksamhet, eller företag som förnyar sina anläggnings

tillgångar, om företaget anses ha förutsättningar för en lönsam 

verksamhet. 

När fråga är om utvidgning av företags verksamhet eller om 

förnyande av dess anläggningstillgangar förutsfttts ytterligarc,
att investeringen kan anses medföra ett ökat antal arbetsplatser 

inom företaget eller en förhöjning av produktionens förädlings

värde eller av servicenivån. 

2 kap. 

Investeringsbi4rag. 

3 §. 

Investeringsbidrag beviljas antingen för anskaffande av an

läggningstillgångar eller för utförande av ändrings- eller för

bättringsarbeten. Därutöver kan investeringsbidrag beviljas 
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företag vilkas ändamål är att anskaffa och tillhandahålla verk

samhetsutrymme åt företag som bedriver i 1 § avsedd verksamhet 

samt åt företag vilkas verksamhet direkt främjar ifrågavarande 

ändamål (fastighctsföretag). Även kommun kan heviljas här 

avsett investeringsbidrag. 

Pastighetsföretag skall i samband med uppbörden av hyra, arren

de eller annat vederlag överföra bidraget till företag som 

verkar i fastigheten. Föreskrift härom skall intas i beslut om 

beviljande av bidrag. 

4 §. 

Investeringshidragets andel av de godtagbara kostnaderna för 

investeringen är, uppdelat på baszoner och stödområden, följande· 

Baszon 

första 

andra 

tredje 

Stödområde 

35-45 0 
lj) 

20-30 % 

5-15 % 

A Stödområde B 

10-25 0 
0 

5-10 % 

Investeringsbidrag kan beviljas till ett belopp som under

skrider den i 1 mom. angivna nedre gränsen, om det med beaktan

de av investeringens storlek eller de lokala konkurrensförhållan

dena är motiverat. 

3 kap. 

Start bidra~ 

5 §. 

Startbidrag beviljas på totalbeloppet av de förskottsinne

hållning underkastade löner och indirekta arbetskraftskostnader 

som föranleds av att företag påbörjar eller utvidgar sin pro

duktion (godtagbara lönekostnader). Av dessa löner betraktas 

25 % såsom indirekta arbetskraftskostnader. 

6 § ' 

Vid utbetalning av startbidrag för annat företag än sådant som 

inleder sin verksamhet beräknas de godtaghara. lönekostnaderna så 

att från totalbeloppet av de förskottsinnehållning underkastade 

löner som varje startår utbetalas till personalen och från de 

indirekta arbetskraftskostnaderna avdras motsvarande kostnader 

för de löner som under de närmaste tolv månaderna som föregår 
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startåret, uthetalts till personalen inom driftsenheten. Det 

lönekostnadsbelopp som skall avdras korrigeras årligen med en 

koefficient som motsvarar höjningen av den allmänna lönenivån. 

Denna koefficient fastställs i enlighet med vad i rikslag är 
stadgat. 

Kan det i 1 mom. avsedda beräkningssättet inte tillämpas, 

skall de godtagbara lönekostnaderna utredas separat. 

7 §. 

Startbidrag beviljas för tidsperioder som omfattar tolv 

fulla driftsmånader, räknade från dagen då produktionen eller 

den utvidgade ;)roduktionen inleddes. Start.bidragets andel av de 

godtagbara lönekostnaderna ~r följande: 

Första baszonen Stödområde A 

första året 35-50 ~ 
0 

andra året 30-45 % 

tredje året 25-40 % 

Andra baszonen Stödområde A Stödområde B 

första året 25-35 % 20-30 % 

andra året 20-30 % 15-2 5 % 

tredje året 15-25 ~ 
0 10-20 % 

Tredje baszonen Stödområde A Stödområde B 

första året 15-25 % 10-25 % 

andra året 10-20 g, 
0 5-15 % 

tredje året S-15 0, 
iJ 

4 kap. 

!:!tvec kl}ngs bidrag. 

8 §' 

Utvecklingsbidrag kan beviljas företag fdr projekt vars 

syfte är att förbättra företagets ledning, produktio11 och material

funktioner 1 planeringen och kontrollen av företagets ekonomi, 

marknadsföringen eller forsknings~ och produktutvecklingen. 

Utvecklingsbidrag beviljas inte för projekt som finansieras 

med annat landskapsstöd eller annat därmed jämförbart stöd. 
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9 § • 

Utvecklingsbidrag beviljas för utvecklingsprojektet 

på basen av en plan, som framlagts av företaget. Utvecklings

projektet skall vara av betydelse me<l htinsyn till omfattningen ~1v 

företagets verksamhet. Beviljande av utvecklingsbidrag förutsätter 

inte genomförande av utvidgnings- eller annat investeringsprojekt. 

10 §. 
Utvecklingsbidraget utgör 25-75 procent av de godtagbara 

kostnaderna för projektet. 

Med godtagbara kostnader avses kostnader för sakkunskap och 

utbildning som erhållits utanför företaget. Även kostnader för 

en ny anställd kan godkännas för högst den ti<l som motsvarar 

utvecklingsprojektets varaktighet. Den anställde skall på ett 

väsentligt sätt vara knuten till projektet och vara av central 

betydelse för företagets utveckling. För att nämnda kostnaderskall 

godtas skall de inte samtidigt utgöra grund för beviljande av 

startbidrag. 

5 kap. 

Ansökan om och erläggan~~~duktionsstöd. 

11 §. 
Ansökan om produktionsstöd prövas av landskapsstyrelsen. 

I ärenden som gäller principiellt viktiga eller betydande 

understöd kan landskapsstyrelsen inhämta ekonomiska rådets 

och den berörda kommunens yttrande. 

12 §. 
Investeringsbidrag skall sökas innan anläggningstillgångarna 

anskaffas eller byggnads-, ändrings- eller förbättringsarbete 

påbörjas. 

Startbidrag skall sökns innan produktionen inleds. 

Utvecklingsbidrag skall sökas innan utvecklingsprojektet 

påbörjas. 

Ansökan om bidrag som tillställts landskapsstyrelsen senare 

än vad som förutsätts i 1-3 mom. kan tas upp till behandling, 

om landskapsstyrelsen av särskilda skäl så beslutar. 
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1 3 § • 

Investeringsbidrag utbetalas efter hand som arbetet fram

skrider. För utbetalning skall godtagbar utredning företes. 

Startbidrag utbetalas årsvis i efterskott efter det godtagbar 
utredning om företagets Verksamhet företetts. 

Utvecklingsbidrag erläggs i efterskott på grundvalen av god

tagbar utredning. 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

14 §. 
När i denna lag avsett stöd beviljas, skall vid fastställan

det av stödets storlek eftersträvas att östadkomma fasta arbets

platser inom områden där utbudet av arbetsplatser inte är 

tillräckligt. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid främjande 

av näringslivet i skärgårdskommunerna. Likaså skall en förbätt

ring av orts-, närings- och arbetsmarknadsstrukturen samt 

servicenivån inom dessa områden eftersträvas. 

1 5 § • 

Användningen av bidrag övervakas av landskapsstyrelsen, som 
även äger rätt att låta förrätta inspektion av bidragstagarens 

medelsförvaltning. Bidragstagare är vid inspektion skyldig 

att förete alla räkenskaps- och andra handlingar samt att även i 

övrigt bistå vid inspektionen. 

16 §. 
Om företag under de fem år som följer på erläggandet av bidrag 

utan vägande skäl inställer eller i väsentlig grad inskränker 

den produktion som ligger till grund för hidragct, skall 

landskapsstyrelsen besluta att sagda bidrag helt eller delvis 

skall återbetalas. 

överlåts anläggningstillgång som finansierats med investe

ringsbidrag helt eller delvis eller överlåts företaget eller 

en betydande del därav under i 1 mom. nämnda tid, skall bidraget 

helt eller delvis bestämmas att återhetalas såvida inte överföran

det av bidraget på det nya företaget av särskilda skäl befinns 

påkallat. 
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överlåter fastighets föret ag eller kommun :rnläggni ngstill

gångar som finansierats med investeringsbidrag under i 1 mom. 

nämnd tid till annat än i 2 § avsett företag. skall investerings

hidraget återbetalas inom sex mån:ider efter överJtitclsen. Skc'r 

annan väsentlig förändring i de förhållanden som utgjort grund 

för beviljandet av här avsett investeringshidrag kan landskaps

styrelsen bestämma att bidraget helt eller delvis skall åter

betalas. 

Landskapsstyrelsen kan bestämma att på bidrag som skall 

återbetalas skall utgå ränta enligt i riket gällande räntesats. 

17 §. 
Om bidragsta~are vid ansökan om hiJrag pfi viss väsentlig 

punkt givit felaktiga uppgifter eller förtigit omsttindigheter som 

väsentligt inverkat på beviljandet av bidraget eller vägrat 

lämna erforderliga uppgifter, skall bidraget helt eller delvis 

återbetalas. På bidrag som skall återbetalas utgår i 16 § 4 mom. 

föreskriven ränta. 

18 §. 
Den som olovligen omtalar vad han vid handläggning av ärende 

som avses i denna lag fått kännedom om angående företags eller 

enskild persons ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkes

hernlighet skall dömas till böter, om inte i annan lag är stad

gat strängare straff för gärningen. 

Allmän åklagare får inte väcka åtal för i 1 morn. nämnt brott, 

såvida inte målsägande anmält brottet till åtal. 

19 ~. 

I heslut som landskapsstyrelsen fattat med stöd av bestämmel

se r n a i den n a 1 ag , med u n d a n t a g a v be s 1 ut s om av s c s i 1 b . o d1 J 7 ~ ~ 

får ändring inte sökas. 

Även om besvär anförs kan i 16 och 17 §§ avsedda beslut 

verkställas. 

2 () § . 

Närmare bestämmelser om tillämpningen och verkställigheten 

av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 
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21 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 september 1982 . Lagen till

lämpas på bidrag som efter det att lagen trätt i kraft bevil

jas på grund av ansökningar som inkommit till landskapsstyrcl-

sen före lagens ikrafttril<lan<lc eller under tiden 1.9.1982 - 31.12. 

1989 och som används för investering, produktion eller utveckling 

som inleds innan lagen trätt i kraft eller under tiden 1.9.1982 -

31.12.1991. 

Bestämmelserna i 5 och 6 §§ samt 16 § 1 och 2 mom. denna 

lag tillämpas även i fråga om bidrag som beviljats enligt land

skapslagen om produktionsstöd (10/76). Bestämmelserna i 5 och 

6 §§ är doc1: tillämpliga endast i fråga om sådan del av start.

bidrag varom ansök:rn om uthcta1ning inliimn;1ts C'fter 1agcns 

ikraftträdande. 

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

angående ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om skattelättnader 

för främjande av produktionsverksamhet. 

I enlighet med landstingets beslut änQ_ras 2 och 6 §§ landskaps

lagen den 17 augusti 1976 om skattelättnader för främjande av µno

duktionsverksamhet (44/76), sådana de lyder i landskaps lagen den 

S juli 1979 (SS/7lJ). 

2 §. 

Skattskyldig som under åren 1976 - 1989 grundar ny produk

tionsinrättning eller nytt turist.företag eller som utvidgar sin 

produktionsinrättning eller sitt turistföretag eller förnyar dess 

maskinpark, anordningar eller inventarier så att inrättningens 

produktionsfötmäga eller produktionens förädlingsgrad_ väsentligt 

ökar eller så, att företagets verksamhetskapacitet väsentligt 

ökar eller dess kvalitetsnivå väsentligt stiger, har rätt att vid 

beskattningen för det skatteår, under vilket de för den nya 

inrättningen eller det nya företaget eller för utvidgningen 
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c 1 1 c r f örn y C' 1 s c n a n s k n r fo ek :1 n l ii g g n i n g s t i 1 1 g [m g : i r n ~1 Li s i h r u k 

samt vid beskattningarna för de nio därpå följande skatteåren 

såsom avskrivningar från sin skattepliktiga inkomst från anskaff
ningsutgi [tcrnu för sagd:1 anliiggrdngstill~_;:'.111g:1r :1vur:1 det· hc'lupp, 

som avdragits som sådan avskrivning i den skattskyldiges hokföring. 

6 §. 

Denna lag tillämpas vid beskattningarna för åren 1976-1998. 

I fråga om produktionsinrättning eller turistföretag som 

grundats, utvidgats eller förnyats under åren 1976-1981 tillämpas 

tidigare gällande bestämmelser. 

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

angående ändring av landskapslagen om transportstöd. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 4 § 2 mom., 7 § 

2 mom. och 13 § landskapslagen den 16 oktober 1973 om transport

stöd (56/73), av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i landskaps

lagen den S juli 1979 (S3/79), som följer: 

4 §. 

Transportstöd utgår om transportavgiften varit minst SO mark 

per sändning och om transportavgifternas sammanlagda belopp under 

ett kvarta1 upn,r;år till minst 2.000 mark eller under ett kalenderår 

till minst 8.000 mark .. För företagare i kommunerna Brändö\ Föglö, 

Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårda är dessa minimibelopp 1.000 

mark respektive 4.000 mark. 

7 ~. 

Understiger transportavgifterna under ett kvartal 2.000 mark 

men stiger avgifterna dock under två, tre eller fyra kvartal 

till sammanlagt minst 8.000 mark, eller för företagare i kommu

nerna Brändö, Fög1ö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö 1.000 

mark respektive 4.000 mark, skall transportstöd sökas senast inom 

i 1 mom. angiven tid från utgången av det kvartal då avgifterna 

stigit till sistnämnda belopp. 
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1 3 § . 

Denna lag äger tillämpning på transporter som ägt rum efter 

den 31 december 1975 och som sker före utgången av år 1989. 

Bestämmelserna i 4 § 2 mom. och 7 § 2 mom. tillämpas inte 

på transporter som sker före den 1 september 1982. 

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

angående ändring av landskapslagen om finansieringsstöd för 

detaljhandeln i glesbygder. 

I enlighet med landstingets beslut 

!_ndras 1-4 §§, 11 § 1 och 4 mom. samt 12 § landskaps lagen 

den 24 juli 1975 om finansieringsstöd för detaljhandeln i gles

bygder (33/75), av dessa lagrum 2 och 3 §§ sådana de lyder i 

landskaps lagen den S juli 1979 (56/79), samt 

foga~ till lagen nya lOa och lOb §§ och nya 3a och 3b kapitel 

som följer: 

1 §. 

För att trygga och förbättra detaljhandelns service i gles

bygder samt för att höja dess servicenivå kan finansieringsstöd 

beviljas på sätt som i denna lag föreskrivs. 

Finansieringsstöd beviljas i form av räntestöd, investerings

bidrag, verks~mhetsstöd och varutransportstöd. 

I denna lag avsedd kredit för vilken beviljas räntestöd be

nämns r~ntestödskredit för handeln. 

2 §. 

Räntestöd och finansieringsstöd kan beviljas: 

l) för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs för en 

dagligvarubutik, 

2) för utförande av nybyggnads-, reparations- och 

arbeten i en dagligvarubutik, eller 

ändrinos-,-::. 

3) för anskaffning av butiksbil eller--båt ochför förbättring av 

dylik samt för renovering av dess försäljningsutrymmen. 
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För att förhindra en betydande minskning av butiksservicen 

kan ni.lringsitlkarc beviljas vcrksamhctsstöd för att upprätthålla 

dagligvarubutik. 

Näringsidkare kan beviljas varutransportstöd för att trygga 

butiksscrvlcc för inv~narc, för vilka sJJan service annars skulle 

vara svåråtkomlig. 

3 §. 

Med beaktande av bestämmelserna i 1 § beviljas finansierings

stöd under förutsättning 

l) att den fasta butik, den butiksb~l~eller -båt för vilken 

räntestöd eller finansieringsbidrag söks, beräknas ha förutsätt

ningar för verksamhet under minst fem år och 

2) att stödet inte kan anses i oskUlig grad inverka menligt 

på de butikers verksamhet vilka i huvudsak är beroende av 

samma kundunderlag. 

Landskapsstyrelsenkan vid behov fastställa närmare regler för 

beviljande av finansieringsstöd. 

4 §. 
Räntestödskredit för handeln kan upp~å till högst 70 procent 

av det godtagbara kostnadsförslaget för i 2 § avsedda investe

ringar. 

3a kap. 

Verksamhetsstöd. 

lOa §. 
Ansökan om verksarnhetsstöd prövas av landskapsstyrelsen. 

Närmare regler om verksarnhetsstödets belopp samt förutsätt

ningarna för beviljande ;iv vcrksamhetsstö<l f'ast:-;tiil ls av 1;md

skapsstyrelsen. 

3h kan. 

Varutransportstöd. 

lOb ~. 

Ansökan om varutransportstöd nrövas av la~dskapsstyrelsen. 

Närmare regler om förutsättningarna för beviljande av varu

transportstöd fastställs av landskapsstyreJsen. 
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11 §. 

Tillsynen över räntestödskrediterna och finansieringsstödet 

utövas av landskapsstyrelsen. 

Den som erhållit finansieringsstöd är skyldig att lämna land

skaDsstyrelsen och kreditinrättningen de uppgifter som behövs 

för övervakningen. Kreditinrättningen och den som erhållit finan

sieringsstöd är skyldiga att lämna landskapsstyrelsen de uppgifter 

som behövs för övervakning av att kreditvillkoren iakttas, 

fbr bedömning av vilka verkningar investeringar som genomförts 

med hjälp av finansieringsstöd haft samt för tillsynen över verk

samhetsstödet och varutransportstödet. Landskapsstyrelsen kan 

granska verksamheten hos den som erhållit finansieringsstöd. 

12 §. 

överlåts anläggningstillgångar som anskaffats med hjälp av 

räntestödskredit eller investeringsbidrag helt eller delvis eller 

överlåts företag eller väsentlig del "av sådant till annan kan 

landskapsstyrelsen på ansökan godkänna att räntestödskrediten 

eller investeringsbidraget helt eller delvis överförs på den till 

vilken överlåtelsen skett. 

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982. Landskaoslagen 

om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder, sådan den 

lyder ändrad genom denna ~g 1 tillämpas på ansökningar om finansie

ringsstöd i fråga om vilka landskapsstyrelsen beslutar under 

tiden 1.9.1982 - 31.12.1989. Investering som skall genomföras 

med hjälp av räntestödskredit för handeln eller investeringsbi

drag skall inledas senast år 1990. 

Mariehamn den 1 april 1982. 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Extra lagberedningssekreterare Pia Rothberg. 




