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Landskapsstyrelsen föreslår att en temporär landskapslag om höjda avskrivningar i 
kommunalbeskattningen på produktiva investeringar stiftas så att näringsidkare har rätt 

att år 1993 och 1994 fördubbla vissa avskrivningar. 

Lagen skall träda i kraft så fort som möjligt och tillämpas vid kommunalbeskattningen 

för 1993 och 1994 samt i vissa fall även 1995. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med några ändringar av teknisk natur. 

Å:RENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 8 september 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, viceordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson och Sjöblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det 1. 

framställningen ingående lagför

slaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om temporärt höjda avskrivningar i kommunalbeskattningen 

på produktiva investeringar 

(Ingressen lika som i framställningen). 



- 2 -

1 § 
En skattskyldig som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i landskapslagen 

om kommunalskatt (42193), nedan kallad näringsskattelagen, har rätt att för sådana 

bygghader, maskiner och anläggningar, som han använt i produktiv verksamhet och 

tagit i 'bruk år 1993 eller 1994, i kommunalbeskattningen avdra anskaffningsutgiftema 

på det sätt som stadgas i denna lag. 

2 § 

Med avvikelse från bestämmelserna i näringsskattelagen får de avskrivningar som 

en skattskyldig skatteåren 1993 och 1994'gör på anskaffningsutgiften för en byggnad 

som används som fabrik eller verkstad uppgå till högst 14 procent av den 

anskaffningsutgift för byggnaden som inte har avskrivits. En förutsättning för att en 

höjd avskrivning skall få göras är att byggandet har påbörjats den 1 januari 1993 eller 

senare. Om en byggnad som hör till anläggningstillgångarna endast delvis används i 
produktiv verksamhet, får avskrivningen göras på den del av anskaffningsutgiften 

vilken hänför sig till den del av byggnaden som används i produktiv verksamhet. 

3 § 

Med avvikelse från bestämmelserna i näringsskattelagen får de avskrivningar som 

en skattskyldig sk::itteåien 1993 och 1994 gör på anskaffningsutgiften för en ny maskin 

eller anläggning som används i en fabrik eller verkstad uppgå till högst 60 procent av 

den anskaffningsutgift för maskinen eller anläggningen som inte har avskrivits. 

4-6 §§ 

(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 9 september 1993 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


