
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 ~ 

s e s framställning till Ålands landsting med 

N2 28/1956. förslag till landskapslag om sjömans rätt till 

avdrag vid kommunalbeskattningen i landskapet 

ltland. 

Sedan år 1954 har vid kommunalbeskattningen i landskapet ett 

sådant interimistislct undantagsstaQ.gande gällt, att sjömän varit 

berättigade till ett särskilt avdrag från sin löneinkomst från far-

tyg i trafik mellan in- och utländsk hamn eJJer mellan utländska 

hamnar. Motsvarande bestämmelse har gällt i riket sedan år 1953 

och gäller också vid statens inkomst- och förmögenhetsbeskattning. 

Då stadgandet i riket utfärdas årligen i slutet av året, har för 

1957 gällande stadganden tillsvidare icke utfärdats. Senaste un-

dantagsstadgande gäller alltså 1956 och ingår i FFS 507/1955. Gäl

lande landskapslag i ämnet (15/1955) gäller kommunalbeskattningen 

1955 och 1956. 

Nedanstående förslag avviker från tidigare landskapslagstift-

ning i ämnet såtillvida, att lagens tillämpningsområde i någon mån 

utvidgats. Det har i tillämpningen vållat svårigheter att särskilja 

de fall, där sjömän icke varit berättigade till avdrag från lönein-



komst från fartyg, d.v.s. då de varit mönstrade på resa mell 

finländska hamnar. Då landskapsstyrelsen dessutom anser, att 

män, som segla enbart i inrikes fart, gå miste om många förmån 

jämförelse med sjömän på utrikesfart även i andra avseenden än 

träffande beskattningen, borde förmånen utsträckas att gälla a 

sjömän, som äro påmönstrade. En sådan lagstiftningsåtgärd bor 

också främja rekryteringen av mansk~p till mindre fartyg i kus 

ten. J!'ör de kommunala skatteintäkterna torde den före slagna u 

vidgningen av tillämpningsområdet icke ha stor betydelse. 

Vidare föreslår landskapsstyrelsen att landskapslagens gilt · 

hetstid icke skulle begränsas till ett år. Då landskapets lag 

ning i detta ämne tillkommit ett år senare än rikets, har avsi 

från landskapsstyrelsens sida varit att giltighetstiden i stäl 

skulle bli ett år längre än i riket. Blir landskapslagen gäl 

tillsvidare, kan den likväl upphävas så att giltighetstiden ic 

.'blir mer än ett år längre än i riket. 

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsalilt 

förelägga Landstinget ~ill antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om sjömans rätt till avdrag vid kommunalbeskattningen i landsk 



an Åland. 

Sjö 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

be 1 §. 

lla Skattskyldig äger rätt att vid kommmialbeskattningen från sin 

de inkomst avdraga femton procent av totalbeloppet av sin lönein-

t fa komst fr§n tjänstgöring såsom påmönstrad på fartyg, dock icke mer 

t - än femtiotusen mark. 

2 §. 

Lg- I 1 § nämnd rätt till avdrag skall gälla från och med 1957 års 

3ti. kommm1albeskattning i landskapet Åland. 

cte1 Mariehamn, den 25 oktober 1956. 
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