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L/\N USK/\PSSTY I~ 1;LSENS 1:RJ\MST/i.L LN J NC 

till Landstinget med förslag till 

landskapslag om skattelättnader vid 

korn111u11;1 J bes k;1ttnlngc11 för j ndus t r j cl 1 :1 

invcsteringDr. 

Det finns f .n. ett flertal olika landskapslagar som tillkommit 

i syfte att främja förutsättningarna för drivande av näringsverk

samhet. Stödet erbjuds i huvudsak i form av lån och bidrag eller 

i form av olik~ slag av skattelättnader. De skattcllittnader som 

skulle erbjudas i den föreslagna lagen är avsedda att ersätta de 

lättnader som erbjuds enligt landskapslagen or exceptionella 

avdrag vid kommunalbeskattningen för anskaf[nlngsutgifter föran

ledda av produktiva investeringar (15/80), vilken lag sista gången 

~r tillämplig vid kommunalbeskattningen för år 1982. 

Aven om den lag som nu föreslås är avsedd att ersätta den ovan

nämnda lagen, föreligger vissa sakliga olikheter dem emellan. Den 

föreslagna laPen erbjuder större förmåner, såtillvida att en förut

sättning för fri avskrivning av de investeringar som Jagen gäller 

inte skulle förutsätta att anskaffningsreservering gjorts, vilket 

är fallet enligt den gällande lagen. I övrigt föreligger endast 

smiin·c sk.iJlnadcr ;1v nfirm;1st teknisk 11;1tur mcJ 1;111 den gtiJ l<1ndc.· 

och den föreslagna lagen. 

Förslaget att den föreslagna lagen skulle tillämpas vid kommunal

beskattningen för åren 1982-1985 föranleds av att en motsvarande 

rikslag är tillämplig i fråga om statsbeskattningen för dessa år 

(FFS 351/82) och att det hör anses Hndam~Jscnligt att i förc-

varanJe hänseende nä överensstJmmelse mellan de ifrågavarande beskatt

ningsreglerna. 

Med hänvisning tiJ1 det ;111förc1:i förel~iggs l.ilndstingC't till 

antagande 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för industriella 

investeringar. 

I enlighet med landstingets hC'slut stadg~is: 
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] § , 

l enlighet med vad i den11a lag Ur föreskrivet får vi<l kommunal

beskattningen göras anskaffningsreserveringar för industriella 

investeringar och frin avskrivningar på anskaffningsutgifter som 

hänför sig till industriella investeringar. 

2 §. 

De i 1 § nämnda skattelättnaderna beviljas för byggnad som är 

avsedd att användas i huvudsak som fabrik eller verkstad, under 

förutsfittning att frnga är om ny byggnad pt1 vilken hyggnndsnrlwtcn~1 

inleds under år 1982 och vilken färdigställs senast den 31 oktober 

1983. Samma skattelättnader beviljas även för maskiner och annan 

sådan utrustning som inköpts för att användas i här avsedd bygg

nad, förutsatt att utrustningen inte tidigare varit i bruk ocJ1 

att köpet skett tidigast den 1 januari 1982 samt att utrustningen 

tas i bruk senast den 31 december 1983. 

Föreligger särskilda skäl kan landskapsstyrelsen förlänga de i 

1 mom. angivna fristerna. 

3 §. 

Utan hinder av vad som är föreskrivet beträffande maximibeloppet 

för år1ig avskrivning får den skattsky1clige ;iv utgj rtcn för ;]]]

skaffning av sådan byggnad och materiel som avses i 2 § som 

avskrivning avdra samma belopp som han avdragit som avskrivning i 

sin bokföring. 

4 § 0 

Skattskyldig som börjat uppföra byggnad som avses i 2 § har 

rätt att för det år byggandet inleddes avdra reservering som 

gjorts vid bokslutet. Det sammanlagda beloppet av sådana anskaff

ningsreserveringar får dock inte vara högre än utgiften rör ~rn

skaffning av byggnaden, varmed avses summan av kostnaderna 

för uppff rande av byggnaden, enligt avta] som är bindande, och 

övriga kostnader som föranleds av bygget. 

Utgifterna för uppförande av byggnad som avses i 2 § skall 

täckas med i 1 mom. avsedd anskaffningsreservering. Utgift eller 

del av utgift som täckts av anskaffningsreservering är inte 

avdragsgill vid beskattningen. 
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Niir h)'ggnad som nvscs i 2 ~ l.1<1r f:i.rdigstiillts, Ci'lr sådan 

utgift för dess uppförande som inte täckts nv anskaffningsreser

vering, utan hinder av vad om maximibeloppet av årlig avskrivning 

!ir Cörcskrj vet, avd ras .i samm~1 m(1n som utg.i rtc11 :ivdragits ~;\)Jll 

avskrivning i bokföringen. Overskrider däremot anskaffnings

reserveringen här avsedd utgift, skall den överskjutande delen 

anses som skattepliktig inkomst för det år då byggnaden togs j 

bruk. 

s §. 

Skattskyldig som ingått bindande avtal om köp av materiel som 

avses i 2 § för användning i byggnad som nämns i samma paragraf 

har rätt att i boksluten helt eller delvis avdra inköpsp1·iset 

som anskaffningsrcservering från och med året dfi avtalet slöts till 

och med året före det år materielen togs i bruk. 

Skattskyldig vilken, i det syfte som anges i l mom., själv till

verkar materiel som avses i 2 § har rätt att för åren före det 

är materielen togs i bruk i boksluten som anskaffningsrcservering 

;1vdra de tillverkningskostnader som inräknas i utgifterna för 

anskaffning av densamma. 

Utgift för anskaffning av i denna paragraf avsedd materiel 

skall täckas med anskaffningsreservering. Utgift eller del av 

utgift som täckts av anskaffningsreservering är inte avdragsgill 

kommunalbeskattningen. 

Utöver bestämmelserna i 1-3 mom. skall för i denna paragraf av

sedd materiel i tillämpliga delar gälla vad om byggnad i 4 § 

3 mom. är bestämt. 

6 §. 

Om anskaffningsreservering gjorts och avtalet om uppförande 

av byggnad eller inköp av materiel inte fullföljts, skall ansknfr

ningsreserveringen anses som skattepliktig inkomst för <lct år dn 

avtalet bröts eller överfördes på trcJjc man. 

Används byggnad eller materiel för vilken anskaffningsreser

vering gjorts för annat ändamål än det som avses i 2 §,skall 

anskaffningsreserveringen anses som skattepliktig inkomst för 

Jet Jr JJ byggnaden eller materielen togs i bruk. 
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7 §' 

Om anskaffningsrcservcring eller Jcl clärav inte 1 i enlighet 

med denna lag, har använts för att täcka anskar:fningsutgjft 

s c 11 ;1 st u n d c r d c t s 1\:1 t t c ;"1 r s rnn h i\ r j ;J r k ~11 c n dl' r ;1 r e t I ~)8 ·+ c I I c r t 11Hk r 

Jet sennre skattek'ir som kommer i fråga ti11 följd 8V förU~ngning 

av frist i enlighet med bestämmelserna i 2 §, ska11 anskaffningsrc

serveringen, förhöjd med tjugo procent, anses som inkomst för 

sagda skatteår. 

8 ~. 

Skattskyldig som beträffande byggnad gjort anskaffningsreservc

ring el1er avskrivning i enlighet med clenn:i lag skal] till sin 

s k a t t ed c k 1 ~i. r a t i o n f o g a t i 11 rör l i t 1 i g ut r e cl n in g om d en t id p u n k t 

ntir byggandet inleddes samt niir byggnaden fiirdigstiilldes och togs 

i hruk. Den som gjort anskaffningsreservering skall bifoga av

skrifter av cle handlingar som ligger till grund för anskaf rnings

reserveringen. Utgifterna för anskaffning av materiel skall spe

cificeras så tydligt i bokföringen att de utan sv~righet kan 

s i i r s k .i J j a s f r ån an cl r a k o s t n <1 d c r . 

9 §. 

Bcstiimmclscrna i denna lag t j U iimpas, s:1vitt giillcr hyggn~1d, 

endast om byggnadslov en1jgt hyggnadslagcn 1-ör landsk:1pct J\l~1nd 

(61/79) fordras för byggandet. 

Byggande enligt 1 mom. anses påbörjat, om inte annat för:rn

leds av särskilda omständigheter, när grundarbetena inletts. 

10 §. 
Denna lag ti lämpas vid kommunalbeskattningen för f\rcn 1982-198S. 

L a n t r 0 1 a ct Folke Woivalin 

Lagberedningschef Christer Jansson. 


