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Herr Talman. 

Som bekant har landskapsstyrelsen i många år fört förhandlingar i 

sjömansskattefrågan med framförallt finansministeriet. I januari 1974 

var frågan mycket nHrn sin lösning, i det att finansminister Virolainen 

utlovade ett brev till landskapsstyrelsen med rekommendationen, att 

kompensation för skattebortfallet skulle erlHggas åt de ålHndska kom

munerna ur landskapets ordinarie medel. Emellertid expedierades aldrig 

detta brev - av orsaker som jag hHr förbigår. År 1975 intensifierade 

landskapsstyrelsen åter förhandlingarna med finansministeriet och 

överlHmnade detta år vid fem skilda tillfHllen skrivelser och promemo+ · 

rior i Hrendet till bl.a. finansminister Tuominen, som visade stort 

intresse för saken. TyvHrr blev det åter r~ringsskifte, innan nya 

förhandlingar med Sverige kom till stånd. 

I februari 1976 aktualiserades frågan ånyo genom en lHngre skrivelse 

till finansminister Paavela. Den 11 mars diskuterades frågan med två 

andra ministrar, som var medlemmar av statsrådets skatteutskott, var

efter ytterligare tre ministrar informerades medels en promemoria. 

Vid denna tid förelåg redan ett utkast till ett tillHggsavtal, var

igenom Åland skulle i fråga om kommunalskatten stHllas på sidan om det 

år 1973 undertecknade nya dubbelbeskattningsavtalet med Sverige, vilket 

ju Hnnu inte har trHtt i kraft på grund av landstingets vHgran att god

kHnna det. Det nya förfarandet att delvis stHlla Åland på sidan om 

internationella avtal Hr ju - såsom landskapsstyrelsen också tidigare 

hade framhållit - icke godtagbart, eftersom det enligt sjHlvstyrelsela

gen ankommer på rikets myndigheter att sluta avtal också för Ålands del. 

Den 18 nurs fördes en principiell diskussion' hHrom mellan representanter 

för landstingets lagutskott och landskapsstyrelsen samt företrHdare för 

justitiemin~teriet,utrikesministeriet och finansministeriet. HHrvid 

kom man överens om att förslag till internationella avtal, som bör god

kHnnas av landstinget, rutinmHssigt skall remitteras till landskapssty

relsen för utlåtande innan de paraferas. Anför då landskapsstyrelsen 

vHsentliga anmHrkningar mot avtalstexten skulle representanter för land-
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skapsstyrelsen f8 deltaga i de fortsatta förhandlingarna. 

Genom de tilltagande sv8righeterna för regeringen under v8ren och 

sommaren 1976 lämnades den 8ländska sjömansskattefr8gan därhän. Emel

lertid togs avtalsförhandlingar upp &nyo sedan b8de Finland och Sverige 

hade f&tt ny regering. Märkligt nog skedde detta utan att landskapssy~ 

relsen alls underrättades härom, vilket ju borde ha skett enligt mars

överenskommelsen. Den 9 november undertecknade regeringarna ett s&dant 

tillägg till 1973 8rs dubbelbeskattningsavtal, att Åland undantas fr8n 

avtalet ifr&ga om kommunalskatten, intill dess landstinget till denna 

del godkänner avtalet - med eller utan ändringar. 

Landskapsstyrelsen har förutsatt att landstinget inte nu heller 

kommer att godkänna avtalet till den del det gäller den kommunala be

skattningen av 8ländska sjömän anställda p& rikssvenska fartyg. Efter 

diskussioner p8 finansministeriet den l december och förhandlingar 

p& utrikesministeriet den 7 december har landskapsstyrelsen i g&r av

l&tit en skrivelse till utrikesministeriet med anh&llan att förnyade 

förhandlingar med Sverige snarast möjligt skall upptas för ändring av 

dubbelbeskattningsavtalet s8 att de 8ländska önskem&len blir tillgodo

sedda. Detta är oundgängligt för att dubbelbeskattning av v&ra sjömän 

p& svenska fartyg skall kunna undvikas. Dessbättre förutsätter själva 

avtalet att tilläggsöverenskommelser kan ing&s för att undanröja dubbel

beskattning ~ s8dana fall som ej omfattas av avtalet. - Vid de förhand

lingar som nu förts har jag f8tt intrycket att man p8 utrikesministe

riet önskar bringa den 8ländska sjömansskattefr&gan till en slutlig 

lösning. Härtill bidrar kanske ocks8 den muntliga fr8ga rörande sjö

mansskatten, som för tre veckor sedan väcktes i riksdagen och som rege

ringen väl sm8ningom skall besvara. 

Mariehamn, den 15 december 1976. 
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