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Till Landstingets talman. 

Alltsedan de särskilda nordiska sjömansskattelagarna trädde i kraft den l 

januari 1959 har sjömansskatten i stort sett utgjort en vid källan definitiv 

skatt som tillfallit endast det land, vars nationalitet fartyget ägt, således 

oberoende av sjömannens egen hemvist, och med den konsekvensen att också 

kommunanadelen av sjömansskatten tillfallit staten i fartygets hemland, såvida 

icke den skattskyldige sjömannen också vid skatteårets ingång varit bosatt 

i samma land. För Ålands del har detta system inneburit ekonomiska förluster, 

som vid det här laget måste uppgå till kanske närmare 10 miljoner mark. Av 

de åländska kommunerna har Mariehamns stad drabbats allra tyngst av systemet 

och staden har också upprepade gånger klagat över det årliga skattebortfallet 

från de sjömän, som vari t fast bosatta i kommunen och åtnjutit för si.r: sj älva 

och framförallt för familjerna fullständig kommunal service men vilkas skatt 

på förvärvsinkomst tillfallit svenska kronan. Självfallet är det inte sjömännens 

fel att skattesystemet för denna yrkesgrupp råkat i obalans men just därför 

måste utvägar sökas längs samma kanaler, som från början varit ansvariga för 

detta för Åland mindre lyckade system. 

Landskapsstyrelsen har också upprenade gånger a~erat för att rätta till miss

förhållandet och nu senast 1 samband med att landstinget vägrade godtaga det 

nya avtalet mellan Sverige och Finland om undvikande av dubbelbeskattninr, 

hade löften och utfästelser igen lämnats på högsta ort om att problemen med 

kompensation till de åländ~akommunerna för skattebortfallet skulle lösas. 

Men ej heller den här gången förefaller det som om utfästelserna skulle komma 

att infrias. 

Emellertid har Sverige denna höst fått en ny regering med några medlemmar, 

som uppenbarligen är insatta i landskapet Ålands problem med den frångångna 

kommunala sjömansskatteandelen och som kan förväntas agera positivt tillsamans 

med landskapets företrädare i avsikt att äntligen å.stadkomma någon förändring 

av det stillastående och tydligen låsta läge, som nu är rådande i detta ärende. 

Med stöd av 48 § 2 mom. landstingsordningen ber jag att till lantrådet få 

ställa följande fråga: 

Vad ämnar landskansstyrelsen ~öra för att ånyo 

intensifiera .och därefter den här 

Mariehamn 15 november 1976. 
Klas Eklund. 


