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Herr talamn. 

Skattestyrelsens beslut att börja indriva sjukförsäkringsavgift och 

folkpensionsavgift av de åländska sjömännen på svenska fartyg, har 

väckt bestörtning och i hög grad upprört de berörda. 

1975 överfördes alla åländska sjömän från svensk till finländsk 

sjukkassa genom en överenskommelse mellan SverigESoch Finlands re

geringar. Och i dag står sjömännen inför en dubbelbeskattning genom 

att de beskattas här för de förmåner som i Sveriges betalas av ar

betsgivaren. 

En utflyttning kommer att bli följden och kommer för de åländska 

kommunernas del att spoliera den vinning dubbelbeskattningsavtalet 

med Sverige medfört. 

Med stöd av 48 § 2 mom. i landstingsordningen ber Jag till lantrådet 

få ställa följande fråga. 

Mariehamn den 10 april 1978. 

Stig Dahlen. 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att 

undvik~1dubbelbeskattning som de åländska 

sjömännen på svenska fartyg står inför. 
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Herr talman 

Skat testyrelsens oeslut att börja indriva sjukförsäkringsavgift 

och folkpensionsavgift av de åländska sjömännen på svenska fartyg, 

har väckt bestörtning och i hög grad upprört de oerörda. 

1975 överfördes alla åländska sjömän från svenskt till finländskt 

sjukkassa ge nom en överenskommelse mel~an Sverige och Finlands 

regeringar. Och idag står sjömännen inför :en dubbelbeskattning 

genom att de beskattas här för de förmåner som i Sverige betalas 

av arbetsgivaren. 

En utflyttning kommer att bli följden och kommer för de åländska 

kommunernas del att spoliera den vinning duboelbeskattningsavtalet 

med Sverige medfört. 
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så är fallet under-

s öka om möjligheter finnes som tillfaller de 

åländska kommuner v sjömansskattedelen f:f?ån Sverige skulle av-

fur tyg . 

folkpensionsavgift så att det täcker de 

som annars skulle påföras de åländska sjömännen pä svenska 

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

ställa följande fråga. Vad ämnar 

landskapsstyrelsen göra för att 

undvika den duboeloeskattning som 

de å ländska sjömännen på svenska 

fartyg står inför. 

Mariehamn den 10 april 1978 


