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I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:
1§
En skattskyldig som bedriver näringsverksamhet har rätt att för byggnader, maskiner och
anläggningar som den skattskyldige använder i
produktiv verksamhet och tar i bruk kalenderåren 2013–2015 i kommunalbeskattningen dra
av anskaffningsutgifterna på det sätt som föreskrivs i lagen om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2015
(FFS 699/2012), med de undantag som följer
av denna lag.
2§
Aktiebolag och andelslag har rätt att under
skatteåren 2013–2015 från sin inkomst av näringsverksamhet vid kommunalbeskattningen
göra ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i enlighet med vad som
föreskrivs i lagen om ett tilläggsavdrag för
forsknings- och utvecklingsverksamhet under
åren 2013–2015 (FFS 992/2012), med de undantag som följer av denna lag.

3§
De lagar som nämns i 1 och 2 §§ ska tillämpas i landskapet sådana de lyder när denna
lag träder i kraft. Sker därefter ändringar av
de nämnda lagarna, ska de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten
för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av
de bestämmelser beträffande vilka i denna lag
föreskrivits avvikelser ska dock inte tillämpas
i landskapet.
Om de lagar som nämns i 1 och 2 §§ hänvisar
till bestämmelser i rikslagstiftningen och motsvarande bestämmelser finns i landskapslagstiftningen ska hänvisningen avse landskapslagstiftningen.
4§
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
Lagen tillämpas vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013–2015. Lagens 2 § tillämpas inte när det gäller projekt inom forskningsoch utvecklingsverksamheten som inletts före
den 1 januari 2013.
_________

Mariehamn den 23 maj 2013
ROGER NORDLUND
vicelantråd
Johan Ehn
föredragande minister
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