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s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående interimis-

tiskt undantagsstadgande för kommunalbeskattnin-

gen i landskapet Åland. 

Till landskapsstyrelsen har ingivits en sålydande framställ-

nings 

uTill Ålands landskapsstyrelse. 

I riket har till lagen angående ändring av lagen om vissa 

interimistiska undantagsstadganden i skattelagarna given den 23 

maj 1952:fbgats en ny§ 2a, som berättigar sjömän att från sin 

löneinkomst vid k-0mmunalbeskattningen avdraga 15 %, likväl icke 

mera än 50.000 mark. Detta avdrag har jämväl kommit det åländska 

sjö~olket till del såvitt det gäller statsbeskattningen, medan 

däremot vid ko1nmunalbeskattni!lo!l'9n något sådant avdrag inte god-

känts då de~ åländska kommunallagarna inte tillerkänner sjömän 

detta avdrag. 

Denna lagstiftning i riket motiveras med att sjöfolket inte 

har mycket tillfälle att vistas i sina hemkommuner och draga nytta 

av de fördelar, som de hemmavarande stå till buds. I synnerhet 
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gäller detta ålänningar, som ofta nödgas taga hyra på fartyg, 8 

skattebetalargrupp i riket, ingå till Landstinget med förslag 

sällan eller aldrig besöker hemkommunen. Under sådana .omständ1 till lagstiftning i ämnet. Visserligen gäller det åberopade un-

heter borde det vara väl motiverat att också i landskapet denna dantagsstadgandet i rikslagen av den l8vdecemqer 1952 (435/52) 

skattelättnad komme sjömännen till del. blott den kommunalbeskattning, som skall verkställas 1953, såle-

Då de fas~ändska sjömännen kunnat draga nytta av denna skat des beskattning av 1952 års inkomster, varför det kan synas omo-

telättnad redan vid beskattningen för -1952 års inkomster, vilke· tiverat att i landskapslag stadga om ifrågavarande avdrag för 

av praktiska skäl inte torde gå att ordna i landskapet, hoppas 1953 års inkomster, men har landskapsstyrelsen ansett, att kompen-

vi att la,ndskapsstyrelsen måtte ing:!i till landstingets inkomman. sation borde givas sjömännen i landskapet, vilka icke fått i 1953 

de höstsession med framställning om att denna sk~ttelättnad be- års beskattning åtnjuta samma förmån som sjömännen i riket. För 

viljas de åländska sjömännen åtminstone från och med den beskat· övrigt har man i riket numera gått in .för en förnyelse av tidigare 

ning, som avser 1953 års inkomster. nämnda undantagsstadgande. 

Mariehamn, den 14 september 1953. Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsamt 

På Ålands Kretsens av Finland~ Skeppsbe~älsförbund vägnar: förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

Gunnar Boman. Leo Ovaskainen. L a n d s k a p s 1 a g 

Sven Ingves. Rolf Sundman angående interimistiskt undant~gsstadgande för komrnunalbeskatt-

sekr." ningen i landskapet Åland. 

Landskapsstyrelsen har vid sammanträ~e den 16.9.1953 hand- I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

lagt framställningen och därvid beslutat, med hänsyn taget till 1 §. 

att den skattebetalargrupp i landskapet, varom är fråga, ·borde Skattskyldig äger rätt att vid kommunalbeskattningen från sin 

åtnjuta samma förmåner vid kommunalbeskattningen som motsvarande inkomst 8 vdraga femton procent av totalbeloppet av sin lönein-



komst från tjänstgöring på (fartyg i trafik mellan utländska hain~ 

nar eller mellan finsk och utländsk hamn, dock icke mera än fem.. 

tiotusen mark. 

I l § nämnq rätt till avdrag skall gälla beträffande 1954 års 

kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

Mariehamn den 14 oktober 1953• · 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbom. 
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LAGUTSKOTTETS bet~nkande ~ 11/1953 med anled
ning av landskapsstyrelsens framställning till 
Ålands landsting med förslag till landskapslag 
angående interimistiskt undantagsstadgande för 
kommunalbeskattningen i landskapet Åland. (m 16/ 

19 53.) 
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får vördsammast för landstinget 
föres-iå, på skäl som i landskapsstyrelsens motivering framh~llas, 

att l andstinget ville godkänna lagförslaget. 
Mariehamn den 13 november 1953. 

På lagutskottets vägnart 

~ M4f!MiMA -
Herman Matts son. 
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--Närvarande i utskottet& Herman Mattsson, ordförande, Jan Erik Eriksson; 
Pävals, Nordman och Persson. 


