
Till Landstingets talman. 

Under hänvisning till stadgandet i 48 § 2 mom . 

landstingsordningen ber jag Eder till landskaps~ 

styrelsen vidare fordra inneliggande enkla fråga. 

Mariehmrrn, l n~~~L-..&cr----:'7 
Jan-Erik Lindfors. 
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[ningen ber jag Eder till 

lit kännedom om 

Enli_r:t ur)pgifter 

nds vidkommande 

lill sa~anlqgt c. 

>gå till endast c. 

rater, nämligen 

·ingarna skulle 

detta stora belopn 

och svårigheter på 

å en utarmning av 

et hårt ansträn_9;d. 

net förekommer i 

1 miljoner mark ner 

:all erlägga restskatt, 

ttan att ens skatte

ituationen nå Aland 

roande den här åsyftade 

a l)lanlap;ts för att 

om för övri~t torde 

eke förmått r åda. 

Självfallet är det här angelägenheter som landskapsstyrelsen icke ensamt ~ör 

sig kan åtgärda men vi undertecknade landstingsmän menar att omsorgen om 

åländska innebyggare och om åländskt näringsliv måste föranleda landskaps

styrelsen att reagera i den här frågan och genom lämnliga framställningar 

i Helsingfors försöka medverka till att åtminstone dels andra och tredje-ra

ten av restskatten behövde erläggas först efter det återbäringen inf lutit och 

dels nämnda rater av restskatten skulle unndelas i ytterligare rqter så att 

vanliga löntagare också skulle ha en möjlighet att betala utskylderna utan 

att behöva anlita finansieringslån härför . 



----~----~=~== - - - -

1976-77 Lt - enkel fråga . 992 
Till Landstingets talman . 

Under hänvisning till stadgandet i 48 § 2 mom. landstinp;sordningen ber jap: Eder till 
landskapsstyrelsen vidarebefordra inneliggande enkla fråga. 

Till Landskapsstyrelsen . 

Den 1 innevarande november månad har medborgarna erhållit kännedom om 

beloppet av den slutliga skatten för skatteåret 1975. Enlir:t UJ?l)gifter 

har slutresultatet av beskattningen för landskapet Alands vidkoil]IT)ande -------/ 

blivit att ålänningarna får lov att , betala restskatt till sai'lTilanlagt c. 

14 miljoner mark medan skatteåterbäringarna skulle upnp;å till endast c. 

8 miljoner mark. Restskatten skall betalas i tre rater, nämligen 

i december 1976 samt i februari och mars 1977. Aterbäringarna skulle 

däremot utbetalas först inom mars månad 1977. 

För Alanct och ålänniw;arnas del innebär erläggarrdet av detta stora belol)p 

i restskatter en ki:tririhl:lt]5låfrestninp;. Förutom problem och svårigheter nå 

det rent personliga planet medför utbetalningarna också en utarmning av 

den åländska kapitalmarknaden, som även eljest är mycket hårt ansträngd. 

Tillförsel av nytt kapital från källor utanför landskanet förekommer i 

nuläget i synnerligen obetydlig grad. 

Den totala kreditgivningen på Åland beräknas till c. 2 miljoner mark ner 

månad. Fogas nu även en hel del av de nersoner, som skall erlägga restskatt, 

till skaran av kreditsökande i våra kreditanstalter, utan att ens skatte

återbäringarna hunnit flyta in, kommer kreditmarknadssituationen på Åland 

att bliva direkt katastrofal . 

Enligt uppgifter i pressen har också för rikets 'Vidkommande den här Asyftade 

mycket svåra situationen beaktats och åtgärder torde ha planlagts för att 

åtminstone lindra verkninp;arna av denna beskattning, som för övri~t torde 

bero av orsaker varöver den enskilde skattebetalaren icke förmAtt råda. 

Självfallet är det här angelägenheter som landskapsstyrelsen icke ensamt ~ör 

sig kan åtgärda men vi undertecknade landstingsmän menar att omsorgen om 

åländska innebyp;gare och om å,ländskt näringsliv måste föranleda landskaps~ 

styrelsen att reagera i den här frågan och genom lämnliga framställningar 

i Helsingfors försöka medverka till att åtminstone dels andra och tredje-ra

ten av restskatten behövde erläggas först efter det &.terbäringen influtit och 

dels närrmda rater av restskatten skulle unndelas i ytterlip;are rater så att 

vanliga löntagare också skulle ha en möjlip;het att betala utskylderna utan 

att behöva anlita finansieringslån härför. 
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Vi frågar a.ll tså landskaps styrelsen, 

v~d har landskapsstyrelsen gjort eller vad av

ser landskapsstyrelsen ~tt göra ;för att åstad

konuna lindring och utjärjining av de påfrestningar 

på det åländska samhället, som erläggandet av 

den exceptionellt stora restskatten f,ör skatte-

året 1975 kanuner att ~edföra, 


