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om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013—2015

Utfärdad in Helsingfors den 30 november 2012

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

En skattskyldig som bedriver näringsverk-
samhet har rätt att för sådana byggnader,
maskiner och anläggningar som avses i 2 och
4 § och som den skattskyldige använder i
produktiv verksamhet och tar i bruk kalen-
deråren 2013—2015 i beskattningen dra av
anskaffningsutgifterna på det sätt som före-
skrivs i denna lag.

2 §

Avskrivning på byggnader

Med avvikelse från 34 § 2 mom. 1 punkten
i lagen om beskattning av inkomst av nä-
ringsverksamhet (360/1968) får de avskriv-
ningar som en skattskyldig gör skatteåren
2013—2015 på en byggnad som den skatt-
skyldige använder som fabrik eller verkstad
och som avses i 3 § i denna lag uppgå till
högst 14 procent av den icke avskrivna an-
skaffningsutgiften för byggnaden. Avskriv-
ningar som överstiger avskrivningen enligt
34 § 2 mom. 1 punkten i lagen om beskatt-
ning av inkomst av näringsverksamhet får

göras det skatteår byggnaden har tagits i bruk
samt det därpå följande skatteåret.

Om en byggnad som hör till anläggnings-
tillgångarna endast delvis används i produk-
tiv verksamhet, får avskrivningen göras på
den del av anskaffningsutgiften för byggna-
den som motsvarar den produktiva använd-
ningen.

Avskrivningar enligt 1 och 2 mom. får inte
göras på anskaffningsutgiften för sådana an-
läggningstillgångar som det har gjorts en av-
skrivning på med stöd av lagen om höjda
avskrivningar på investeringar inom utveck-
lingsområdet (1262/1993).

3 §

Påbörjande av byggandet

En förutsättning för att en höjd avskrivning
ska få göras är att byggandet har påbörjats
den 1 januari 2013 eller därefter. Om inte
annat framgår av särskilda omständigheter,
ska byggandet anses påbörjat när arbetena på
byggnadsgrunden har inletts. Såsom arbeten
på byggnadsgrunden anses i detta fall inte
eventuella gräv- eller schaktningsarbeten.

Med byggande avses i denna lag vidta-
gande av sådana byggåtgärder för vilka det
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enligt markanvändnings- och bygglagen
(132/1999) krävs bygglov som berättigar till
uppförande av nybyggnad.

4 §

Avskrivning på maskiner och anläggningar

Med avvikelse från 30 § i lagen om be-
skattning av inkomst av näringsverksamhet
får de avskrivningar som skatteåren
2013—2015 görs på anskaffningsutgiften för
en ny maskin eller anläggning som används i
en fabrik eller verkstad uppgå till högst
50 procent av den icke avskrivna anskaff-
ningsutgiften för maskinen eller anlägg-
ningen. Avskrivningar som överstiger av-
skrivningen enligt 30 § i lagen om beskatt-
ning av inkomst av näringsverksamhet får
göras det skatteår en maskin eller anläggning
har tagits i bruk samt det därpå följande
skatteåret.

Avskrivningar enligt 1 mom. får inte göras
på sådana anskaffningsutgifter för anlägg-
ningstillgångar som det har gjorts en avskriv-
ning på med stöd av lagen om höjda avskriv-
ningar på investeringar inom utvecklingsom-
rådet.

5 §

Bokföring och rapportering

En förutsättning för att avskrivningarna
enligt denna lag ska kunna dras av i beskatt-
ningen är att den avskrivning som görs på
anskaffningsutgiften har dragits av som utgift
också i den skattskyldiges bokföring. Den
skattskyldige ska med tanke på verkställandet
av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redo-
göra för den tidpunkt då byggandet påbörja-
des samt för den tidpunkt då byggnaden,
maskinen eller anläggningen togs i bruk. An-
skaffningsutgifterna för maskiner och anlägg-
ningar ska i den skattskyldiges bokföring
specificeras så att de lätt kan särskiljas från
övriga utgifter.

6 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
Lagen tillämpas vid beskattningen för skat-

teåren 2013—2015.
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