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LANDSKAPSSTYRELSENS FRM1BTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till 

l) landskapslag om stämpelskatt och 

2) landskanslag om biografskatt. 

Enligt l § landskapslagen angående stämpelskatt i landskapet Åland (20/51) 

skall lagen angående stämpelskatt (FFS 662/43) och med stöd därav utfärdade 

bestämmelser med vissa undantag tillämpas i landskapet. I lagrummet utsäges dock 

ej klart huruvida eventuella ändringar i sistnämnda lag medför att de ändrade 

bestämmelserna skall tillämpas även i landskapet. Det oaktat har man vid till

lämpningen av lagen i regel utgått från dess gällande text. Beträffande den 

skatt som utgått på inträdesbiljetter till biografföreställningar har man dock 

fortsättningsvis tillämpat lagen såvitt gäller skyldigheten att erlägga skatt 

ehuru bestämmelserna däri beträffande dylik skatt upphävdes den l augusti 1964, 

då biografskattelagen (FFS 366/64) trädde i kraft. 

Då det ovan relaterade förhållandet leder till rättsosäkerhet är det skäl 

att ändra lagstiftningen på området ifråga. Lämpligast torde vara att bestämma 

att ändringar i lagen angående st9~elskatt skall tillämpas även i landskapet 

från den tidpunkt då de träder i kraft i riket samt att genom en blankettlag 

antaga rikets biografskattelag och -förordning. 

Detaljmotivering. 

l. L a n d s k a p s l a g e n o m s t ä m p e l s k a t t. 

Enär landskapslagen angående stämpelskatt i landskapet Åland innehåller 

endast två paragrafer, vilka bägge bör ändras, l § bl.a. av ovanangivna orsaker 

och 2 § bl.a. av terminologiska orsaker, är det mest praktiskt att ersätta den 

med en helt ny lag. I lagen skulle ingå - förutom stadgandet om tillämpligheten 

av lagen angående st#~pelskatt - vissa bestfumnelser om undantag från sagda lag. 

Undantagen är betingade av det förhållandet att landskansstyrelsen och andra 

landskapsmyndigheter här ersätter de i lagen angående stämpelskatt avsedda stats

myndigheterna såvitt fråga är om ärenden som underlyder självstyrelseförvaltningen 

samt att landskapet har egna stämpelmärken och skattebiljetter. Jämväl föreslås 

att landskapsstyrelsens rätt att bevilja nedsättning av stämpelskatt eller full

ständig befrielse från skyldigheten att erlägga sådan skatt bibehålles ävensom 

att landskansstyrelsen, då tveksamhet uppstår om till vilket belopp stämpelskat

ten skall uppgå, i enlighet med stadgandet i 23 § 4 mom. självstyrelselagen med

ges rätt att avgöra frågan såväl för egen del som för landskapsstyrelsen uncler

lydande myndigheters del. Att tveksamhet kan uppstå beror på att lagen angående 

stämpelskatt är så uppbyggd att beloppet av skatten bl.a. då fråga är om expedi

tion som skall stämpelbeläggas varierar beroende nå vilken myndighet som avgjort 

ärendet. Enär landskapsstyrelsen nå grund av självstyrelseförvaltningens upp-
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byggnad handhar uppgifter som i riket ankommer på myndigheter av varierande 

art ävensom uppgifter som helt saknar motsvarighet i riket är det uppenbart 

att oklarhet ibland uppstår i fråga om hur lagen angående stämpelskatt skall 

tillämpas. En bestämmelse av föreslagen art är således av behovet påkallad. 

2. L a n d s k a p s l a g e n o m b i o g r a f s k a t t. 

Såsom ovan konstaterats stiftades 1 riket en särskild lag om biografskatt 

år 1964, varvid bestämmelserna beträffande biografskatt i lagen angående 

stämpelskatt upphävdes. Ehuru någon landskapslag om antagande av biografskatte

lagen aldrig stiftats, har bestämmelserna däri angående skattesatserna i prak

tiken följts alltsedan den trädde i kraft. 

I biografskattelagen avsedd skatt utgör 10 procent av inträdesavgiften, 

dock så att skatten utgör 30 procent av inträdesavgiften om den film som 

förevisas till sin konstnärliga kvalitet eller moraliska halt är svag. Har 

biografägaren förbundit sig att till Finlands Filmstiftelse erlägga fyra 

procent av inträdesavgiften utgår dock ingen skatt, förutom då fråga är om 

film som till sin konstnärliga kvalitet eller moraliska halt är svag, i vilket 

fall skatten utgör 25 procent av inträdesavgiften. 

Landskapsstyrelsen har övervägt möjligheten att såsom enda förutsättning 

för skattenedsättning av ovannämnt slag stadga att fyra procent av inträdes

avgifterna skall anslås för av landskapsstyrelsen godkänt kulturellt ändamål. 

Emellertid skulle de sålunda uppburna medlen uppgå till relativt obetydliga 

belopp och då landskapet dessutom enligt erhållna uppgifter kan ha viss nytta 

av Finlands Filmstiftelses verksamhet, har landskapsstyrelsen stannat för att 

föreslå att förutsättningen för skattenedsättning skall vara att vederböran

de biografägare anslår fyra procent av de erhållna inträdesavgifterna antingen 

för Finlands Filmstiftelses verksamhet eller för av landskapsstyrelsen god

känt annat kulturellt ändamål. 

Förutom de ovanangivna avvikelserna föreslås endast det undantaget från 

bestämmelserna i biografskattelagen att landskapsstyrelsen ersätter de däri 

angivna statsmyndigheterna såvitt fråga är om ärenden som underlyder själv

styrelseförvaltningen, varav på samma sätt som ovan angivits beträffande land

skapslagen om stämpelskatt följer att det ankommer på landskapsstyrelsen att 

tillhandahålla erforderliga skattebiljetter. Biografskattelagen och -förord

ningen bifogas denna framställning. 

~1ed hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

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

om stämpelskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
Till landskapet Åland skall i ärenden som rör landskapets självstyrelse-
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förvaltning erläggas stämpelskatt i enlighet med stadgandena i denna lag. 

Vid uppbörden av stämpelskatt skall, med i 2 § angivna undantag, lagen 

angående stämpelskatt (FFS 662/43) och med stöd därav utfärdade bestämmel

ser tillämpas. 

Lagen angående stämpelskatt och de med stöd därav utfärdade bestämmel

serna tillämpas i landskapet sådana de lyder då denna lag träder i kraft. 

Sker därefter ändring sk~ll de ändrade bestämmelserna, såvitt ej annat 

följer av bestämmelserna i denna lag, gälla i landskapet från tidpunkten 

för deras ikraftträdande i riket. Upphäves lagen angående stämpelskatt eller 

med stöd därav utfärdad bestämmelse, skall dess giltighet i landskapet upp

höra samtidigt som i riket. 

2 §. 
De förvaltningsuppgifter som enligt lagen angående stämpelskatt och 

med stöd därav utfärdade bestämmelser ankommer på statens myndigheter skall, 

såvitt fråga är om uppgifter som enligt 19 § självstyrelselagen ankommer 

på landskapet1 handhas av landskapsstyrelsen eller, enligt vad därom särskilt 

kan vara stadgat, av annan landskapsmyndighet. 

Utöver vad i l mom. stadgas om landskapsstyrelsens uppgifter, ankommer 

på landskapsstyrelsen att i fall av tvivelsmål avgöra till vilket belopp 

stämpelskatt skall erläggas. Landskapsstyrelsen äger även rätt att på ansö

kan nedsätta stämpelskatt eller helt befria vederbörande från skyldighet att 

erlägga sådan skatt. 

För uppbärande av i denna lag stadgad skatt skall på landskapsstyrelsens 

försorg förfärdigas särskilda stämpelmärken och skattebiljetter, vilkas form 

ochvalörer fastställes av landskapsstyrelsen. 

Med stöd av denna lag uppburen skatt tillfaller landskapet . 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1977 och genom densamma upphäves 

landskapslagen den 18 april 1951 angående stämpelskatt i landskapet Åland 

(20/51). 

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

om biografskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
På inträdesavgift som uppbärs i samband med förevisning av film i biograf 

skall till landskapet Åland erläggas skatt i enlighet med stadgandena i 

denna lag . 

Vid uppbörden av i l mom. avsedd skatt skall, med nedan angivna undantag, 

biografskattelagen (FFS 366/64) obh biografskatteförordningen (FFS 367/64) 

äga tillämpning. 
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De i l mom . angivna författningarna tillämpas i landskapet sådana 

de lyder då denna lag träder i kraft . Sker därefter ändring skall de 

ändrade bestämmelserna, såvitt ej annat följer av bestämmelserna i 

denna lag, gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande 

i riket. Upphäves någon i l mom. angiven författning, skall dess giltig

het i landskapet upphöra samtidigt som i riket. 

2 §. 
Utan hinder av stadgandena 1 22 § 3 mom. biografskattelagen angående 

förutsättningarna för nedsättning av eller befrielse från skatt, äger 

landskapsstyrelsen rätt att på ansökan förordna att anslående av i sagda 

lagrum stadgad andel av inträdesavgiften för annat än däri avsett kulturellt 

ändamål skall berättiga till i lagrummet stadgad nedsättning av eller be

frielse från skatt. 

3 §. 
De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § l mom. angivna författ

ningarna ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av 

landskapsstyrelsen, såvitt dessa uppgifter enligt 19 § självstyrelselagen 

för Åland ankommer nå landskapet. 

För uppbärande av i denna lag stadgad skatt skall på landskapsstyrelsens 

försorg förfärdigas särskilda skattebiljetter, vilkas form och valörer fast

ställes av landskapsstyrelsen. 

Denna lag träder 1 kraft den l augusti 1977. 

Mariehamn, den 18 februari 1977 

L a n t r å d ~~#~ 
l 

Lagberedningschef Jansson. 
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.· 2} som p! !tgärd av undcrvisnings~nstll:!t 
8.1\0rdnas utan uppbörd av inträdesavgift for 

rsoncr som icke höra till samma undcr-pe • 
visnings~stalt. 

8 §. kall 
Förevisas vid nöjestillställning .~ilm, s 

bärvid erläggas antingen endast stampclska~ftt, 
Ut~r för inträdes- eller deltagaravgl 

som ö"' • t'llställnin<rar 
,: . vid nöjes- och underbållrungs l .· "' ~ 
:~ : eller endast biografskatt! beroende på vilken 
_.,.:-_ dera skatten, som enhgt stad~.andena an-< äende densamma utgår med hogre belopp. 
;-~: ~tg! stämpel- och biografs!~atten med samma 
t~_, b lopp erla'' rracs endast stampelskatt. 
'"'-· e , "'"" 
~X> .. 
~~·: 
-"'{ . . 

\~: .. 
2 kap. 

Erläggandel av skatten. 
~- .;"::,. . 
..,{,_f:··;-
,-_:·!o.-·--: - 9 r. ,..... • ':1· 

-~:r~; För erläggaodet av ska~t är a~ordua~c- a_v 
-l~:O. bio1!1"afföreställning skyldig att tdl besokat.e 
:)F . dii.l~V, med undantag av inne~~vare a~ ~:~
.-,_:i)r biljett, utgiva geno~. statens f.ot~sor~ fo~-far: 
::;;,. digad biografskattebtlJett, på vilken mtra~cs 
.. -· ·- av!rlften och procentbeloppet av . den sl~att, 

· so~ utgår på avgiften,, biira a~1g1vns. 
· För biografskattebilJett erlagger anord
naren av biografföreställn_ingen endast. den 
stadaade biografskatten till .~t aten. Så~an 

- . . skatt mA. icke avk-rävas bes~kare ?V .t-o re-
- ställningen utöver den angtYpa mtiacles-

12 §. . 
Har anordnare av biogr.?fförest~~lmng ?-" 

t .. nedan i 15 § namnt skal nyttJat 
anna an · 1 f.. filmföre 
bio!!Tafskattcbiljetter, e mru or · -

. "'· en l'ck"' si-all erlä(l'gas skatt eller har VlSnlnrr " ' c .. l ·· 
han nyttjat biogra.fskattehiljette~· fur IOgre 
skatt än vad som varit erforderligt, ha; h~~ 
rätt att på ansökan hos länsstyrelsen ater 
det överbetalda beloppet. . .. .. . 

H r anordnare av lnograffores~h~~ng, 
å. a rund av att . föreställningen _ms~~llts 

~Uer g avbrutits, nödgats återbetala mtrades-
. 'fterna till dem som erlagt dessa av-

avgt ' o ··1 an ut 
!rlfter skall länsstyrelsen pa anso.;: o -

betal~ den skatt, som motsvarar dc ~~~r
betalade aYgifterna, till · anordna.~·en a~ ;,o:r 
stäUnino-en sedan denne återstalit .. hw'"',:.a -
skattebiljetterna eller ~å annat satt fore~ 
bragt tillräcldig utre~mng . om beloppet a~ 
den skatt som skall aterhetalas. 
. Ansöka~ skall göras inom .fem ~~ cf.!er 

t o av det år under "'liket forestall--u O"d.n nocn ' dd 
ni~rre~ aiiordnades eller yar . avse att n n-

o 

ordnas. 

13 §. 
Följer icke anordnare uv biografflir('s1 äll

nin<r föreskrifterna mh biogN;.fslwtt, har po
lis;yndighet riitt att förhindra eller av
bryta föreställningen. 

3 kap. 

.-lmlri11 g ss ök an de. 

'" ~- -. · avgiften. . .. d 
.. Sl,älig ersättning, som an~an ~n ~-nor na-
-. ~ ·. ren av föreställningen uppbar .nd .. forhan?.s
<>; försäljning, anses icke vara mtradesavgnt . 

. 14: §. 
Om ändl'ing!>sökandc i bes~_ut i ä~end~> ~~-m 
" . 4 ~ <Täller vad darom ar sarskilt 

atvsdes tl B,:.;vti~· över skvldighet att erlä~ga 
s a (l'a . ~~ • o rk "l iiven 

. . 10 §. 
. .. ·~ Biografskattebiljett skall genom. att rivas 
: . . -- i två delar göras ogiltig, då dess. mnehavarc 
. . . ~ får tillträde till biografföreställmngcn. 

~katt och öwr skattebelopp ma 1 --~·a . 
anföras fiir heYakandc av state~~s ratt._ ~t,\· 

l f ... . )län-id av imansmm•ste-tcns ta an o1 cs ' 

rie~van i 1 mom. avsett heslut t ~~atens 
filmaranslmingsbyrå skall, oal~tat 1es~:ar an-

' ··.· . . · . . 11 §. . l 
<~Har erläggandet av skatt~.n helt ell~r d: -

_":·.:;,. vis underlåtits, skall vederborande pohsmyn
·. - dighet utan dröjsmål ålägga -~nordnarcn av 
. : bio1!1"afförestiillningen att erlagga .den obe

talda skatten jämte ränta diirpå enbgt 8 pro
cents årlig ränta, räknat från den dag, s~m 
följde på den dag då. ska~ten se.nast borde 
ha erlagts, till den av pohsmyndtgheten ut-

r· .. t:" l'a"nd" till eitcrriittelse till d1.>i<S arl'ndct 
or ~, a ., t tl('S)\•t .. rt ., om Jan-a h-ratt vunne· L .. • • a'l-gJO s gen c l .. 1 denna 

Om ändrinn-ssiikanrle i me: sto( av .. -i 
la<r gint hesl~t oäller i övngt, vad ?.m <liH -

. n ~ "'k d l. r'ör,·altnino·sären'den a l' ~t ad-

.. · · satta bctalningsdagen . 

. ;. 

rmgsso -an e · "' 
g at. 

15 §. 
Har erla~d slwtt till följd 

.. 1 de a,·),·fts f'ller nedsatts, so ;:an < • • -

aY ii!Hlritlj."!\· 
skall liiH~..;ty-

068 

844 N:o 366 

retsen . på Tederbörande:~ ansökan återbetala 
det överbetalda skattebeloppet jämte i för- · 
ordning foreskriven ränta, räknat från dagen 
för biografföreställningen till dagen för åter-

' betalningen. .. · 
· Har på grund av ändringssökande skatt 

påförts · eller höjts, skall länsstyrelsen debi
. tera skatten för redan anordnade föreställ-

ningar._ 
16 §. 

skattskyldig skall, oaktat besvär anförts 
över debitering, som avses i 11 § och 15 § 
2 mom., erlägga honom påförd skatt jämte 
ränt~ · 

Har skatt på grund av ändringssökande, 
som avses i l mom., genom laga kraft vun
net beslut avlyfts eller nedsatts, ·skall läns
styrelsen på vederbörandes ansökan återbe
tala det överbetalda beloppet jämte i förord
ning föreskrh·en ränta, räknat från betal
ningsdagen· till återbetalningsdagen. 

4 kap. 

Siirskilcla stadganclen. 

17 §. 
Då länsstyrelse eller polismyndighet debi

te:·ar skatt, skall på· inbetalningsblanketten 
antecknas, förutom uppgifter om den betal
n.ings.~kyldige, vilken skatt inbetalningsblan
ketten gäller och det skat tebelopp, som skall 
erläggas, samt sättet och tiden för betal
njngens erläggande ävensom, då. polismyn
di ghet verkställer debiteringen, den tid, för 
vilken i 11 § a>sedd riinta är beräknad, 
r"-'h riintebeloppet. Sådan debitering må lik
·,·:tl icke verkställas senare än inom fem år 
efter ingången a,; det år, som n1irmast fiilj er 
på året då föreställningen anordnades. 

l fl'åga om skattetillägg till debiterat be
lopp lände till efterrättelse vad diil·om är 
·särskilt stadgat. 

. 18 §. 
' .. Envar som svikligt undanhäller eller för

_soker unelanhålla staten biografskatt, straffes 
på sätt i strafflagen stadgas, och skall den 
skyldige diirjämte till statPn erlägga det 
belopp, som han undanhällit eller försökt 
·undanhålla, trednbbt'lt, likviii minst 50 mark. 

Såsom· svikli!!t unela nhållande av skatt 
sk~l även an~ uppbörJ av inträdesavgift 
antingen helt eller delvis i form m· program-, 

ga.rderolr -eller förfriskJ{jngsavgift, · i fonn 
av en · i samband med tillställning uppburen · 
medlemsavgift eller på arinat sådant indirekt 
sätt. . . . . · . . -· · 

19 t . . 
Den som överlåter. rätt att förevisa film . . . · 

och anordnare av biografföre~iällning äro 
skyldiga att lämna vederbörande länsstyrelse 
erforderliga uppgifter för debitering, som_ . . 
avses i 15 § 2 m om. , . 

:-~ : ..• _, 

20 §. ' ··' 
Ett belopp, som motsvarar den skatt, vil: · _ 

ken med stöd av denna lag influtit '·id före-- .. 
visning av en av inhemsk producent i Fin- · ·. 
land framställd till sin konstnärliga kvalitet· __ 
och moraliska halt san1t tekniska nivå värde
full film, amändes för understödjande av 
den inhemska filmproduktionen i enlighet 
med närmare fi.ircskrifter av statsrådet. 

21 §. 
Närmare foreskrifter därom, huru film 

skall ·vara bc.;kaffad för att betraktas såsom 
i 3 § l mom. m·sedd wtenskaplig film, un
dervisningsfilm och ' budskapsfilm samt såsom 
i 3 § 2 mom. avsedd film, ävensom om verk- . 
stiilligheten och tilUimpningen av denna lag 
och om övervakningen av lagens efterlevnad 
utfärdas genom förot·dning. 

22 §. 
Denna lag tillämpas på biografföreställ

ningar, som anordnas den l augusti 1964 
eller därefter, och genom densamma upp
h~i.vas 10 kai). samt 89 och 93 §§ lagen d~n 
6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/ 
-!3), till dc Jelar dessa lagrum innefatta 
stadganden om skatt på. inträdesbiljetter till 
biogl'affiireställn i ng a r . 

För biog-rafföreställningar, som anordnas 
före den l januari 1!)75, nedsättes skatten 
med 5 procent av inträdesavgii'ten, om skat
tens storlek då stadg-andena. i 2 § beaktas, 
är 10 procent. Såvida förestiillningen anord
nas i lokal, i vilken enligt vad därom sär
sh;lt stadgats hiigst 250 sittplatser far inrym
mas, eller i s;•tdan stnd eller köping eller 
på sådant Hitthefolkat områrlc i landskom
mun, ntrs invånarantal ii r hög-;;t 4 000, eller 
i landskommun i annorstiicles iin pii tättbefol
kat område belägen, av finansministeriet 1Je
stämd fast biografteater eller annan varatdig 
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fötcvisningsplats, är likväl ovan i detta mo
ment avsedd nedsättning 10 procent av in-
ttädesavgiften. 

23 §. 
Efter lagens ikraftträdande fastställes den 

skatt, som skall erläggas vid förevisning av 
;.~- en före denna tidpunk-t granskad film, om 
. icke annat följer av det förfarande, som av~ 

X-- ses i 2 mom., på sådant sätt att, om skatten 
:::~·-; bal· utgått med 15 procent eller om .,;a före
:;~:, ";sning av filmen enligt före denna lags 
:t:; ikraftträdande gällande stadganden skutt icke 
;-.}~- behö'\"'t erläggas, vid filmens förevisning >· efter sagda tidpunkt icke skall erläggas 
:;;.~skatt. Har skatten fastställts till 10 eller 
~~: 30 procent, erlägges i skatt 10 procent, och 
~t~ bar skatten fastställts till 50 procent, utgår 
*>skatten med 30 procent. . -- · 
:;;:.b<- . Av stat.<ms filmgranskningsbyrå före denna 
;;:~;~lags ikraftträdande för inhemska kortfilmer 
i?f med stöd av 62 § lagen angående stämpel
~~ skatt beviljad skattenedsåttnin~rätt för viss 
r~:~~ tid förblir även efter denna lags ikraft
~1;;c:.:trädande gällande så länge sådan för varje 
- ~ - - . 
.,. _. 

dylik kortfilm före denna Jags ikraftträJande 
i stadgad ordning särskilt beviljats. 

Likväl har den med stöd av denna. lag 
till ändringssökande berättigdde, som nnser, 
att vid filmförevisning biografskatt borde 
erläggas i enlighet med 2 och 3 §§ på annat 

. sä.tt än det, som är stadgat i l mom., rätt att 
iliom fyra månader efter denna lags ikraft
trädande hos filmgranskningsbyrån kräva 
fastställande av skatten i enlighet med 
förstnämnda lagrum. Filmgrausknin~;shyrån 
skall i sådant fall med stöd av sagda lag
rum bc.o.;luta, hurudda och enJigt Yilkcn pro
cent skatt skall e-rläggas. Har det kontroll
kort, som skall givas angående gr:mskniug 
av film, iclm inom stadgad tid förnyats, bör 
filmen, om man önskar förevisa den . inliim-

. nas för förnyad gram•kning i och fi ir fast
ställande av skatten i enlighet nwJ 2 och 
3 §§. 

YaJ i 15 § är stadgat om skatt, som skall 
återhetalas eller debiteras, skall ~inn tilläm
pas. om på i 3 mom. avsedd ansiibn skatt 
påföres, aYI;dtcs eller till sitt belopp iind-

t·as. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN. 

Finansminister Esl.-o Rrl;••hr. 

~- ·• .. :· 

~: :..~ ... · \. ... 

. ·i:-

~S F~RFA'ri'MI\IGSSMUliUG 
_ __ Nr 1-7 

In~ehlll: 
~ 

~d li Lag N':" 3~dJ!angg :; ~~j;~gska3tvrei1a0_~nen1, sid. f~: - Nr 1 ~. R~sdag~:~· rä~:r,~-k-~:~~:d~:: 
N 4 F" d · e agen or evan"e tsk-luthersk1 k. k 'd 6 
.. rdr. • oro~. ntng .om statsundersröd åt folkhögskolor, sid. "7. _ Nr 5 r-· )·r dan_. 
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• : -d 
anrodmg .av foror~nmgcn om statens varuanskaffnin"ar sid 12 - N 6. S oror.Jnmg ang.ten c 
P ukuonspre!Dler för inhemsk ull sid 13 N ' : ·. r · tatsra ets beslut om 
maximibeloppet för kommunens an' · · - r 7. ~-tatsra~ets beslut om fastställanJc av 
undentödsdelar för år 1970, sid. 16.dd av kostnaderna for enhgt folkpensionslagen utgående 

Nr l. 

.Lag 
om ändring av biografskattelagen. 

Given i Helsingfors den 9 januari 1970. 

( 3~6i~~~he~. ded ~s~agens beslut upphäves 20 § biografskattelagen av den 26 juni 1964 
följer: ' an ras :J 2 mom. samt fogas till sistnämnda paragraf ett nytt 3 mom., som 

22 s .. 
-------
k Såyid~ biogra~föreställningen~:O:dnas~ lo
h~' 1 vilken. enhgt vad. därom särskilt stadgats 

ogst 250 slUpJatser far inrymmas eller i så-

k
dan stad eller köping eller på såda~t tättb~fol
at o "d · l d k .. ..mra e 1 an s ommun, vars invånarantal 

:u- hogst 4 000 perso'ner, eller i landskommun 
1 .. annorstädes än på tättbefolkat område be
lagen, av finansministeriet bestämd fast biooraf
b~ater fe!~er ~:ara~tig förevisnings plats, skall för 
. wgra. forestallnmg som anordnas före den l 
J&nuan 1975 icke erläggas· skatt; om skattens 

Helsingfors den 9 januari 1970. 

storlek då stadgandena i 2 § beaktas är 1 O 
procent. 
. För biografföreställningar som anordnas före 
I 2 mom. nämnt datum nedsättes skatten med 
10 proce_?t av inträdesavgiften, om anordr~a
r~n a~ biOgra~förcs.tällningen förbundit sig att 
!111 .~mland.s film~tiftelse erlägga 4 procent r.v 
mtradesavgiften vxd den anordnade biografföre
ställningen. 

Denna lag träder i kraft den l februari 
1?70, och den tillämpas på biograffö:est~ill
nmgar som anordnas sagda dag eller senare. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 
. . · . 

Finansminis te r E i no Ratmia 

l-19iO .;r; o 
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1689 

Nr 956 . 

Lag 
o.m ändring av biografskattelagen. 

Gh·en i Helsingfors den 20 december 1974. 

l enlighet med Riksdagens beslut tlppbäves i biografskattelagen av den 26 juni 1964 (366/ 
64) 4 § 2 mom. och ändras 22 § 2 och 3 room., sådana de lyder i lag av den 9 januari 

1970 ( 1/70), som följer: 

"22 s. 
--------------

Såvida biografföreställningen anordnas i lo
kal, i vilken enligt vad därom s:irskilt stadga ts 
högst 250 sittplatser få inrymmas, eller i så
dan stad eller köping eller på sådant tättbefol
kat område i landskommun, v~us invånarantal 
är högst 4 000 personer, eller i · landskommun 
på annorst5des än på tättbefolkat område be
lägen, av skattestyrelsen bestlimd fast biograf
teater eller annan varaktig förevisningsplats, 
skall för biografföreställning som anordnas före 
den l januari 1977 icke crl:iggas skatt , om 
skattens storlek då stadg:mdenJ i 2 § beaktas 
är l O procent. 

Helsingfors den 20 december 1974. 

För biografföreställningar som anordnas före 
i 2 room. nämnt datum nedsättes skatten med 
10 procent :w imrädesavgiften, om anordna
ren av biografföreställningen förbundit sig att 
till Finlands filmstiftelse erlägga 4 procent av 
inträdesavgiften vid den anordnade biografföre
ställningen .. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1975, 
och den tilhimpas på biografföreställningar som 
anordnas sagda dag eller senare , dock senast 
den 31 december 1976. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Finansminis ter Johannes Viio!ainen 

• 

. 070 

363 

Nr 154. 

La g 
om ändring av 17. ~ b' f k 1 :~ 10gra s atte agen. 

Given i Helsingfors den 13 februari 1976. 

• ~ enlighet med riksdagens beslu t ändr:ts 
JUnt 1964 (366/64) som följer: l7 S 2 mom. biografskattelagen av den 26 

17 s. 
~en~.a lag .. t:.äder. i haft den l juni 1976. 

~aoen ager tllbmpnmg räknat från sa·~d el· 
aven på därförinnan uppkomna skatt~~k~ld:r~ 

. Helsingfors den 13 februari 1976. 

Vid förfall för Republikens President 

statsminister 

MARTTI NUETTUNEN 

Finansminister Paul Paavela 
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1831 

Nr 1021. 

Lag 
"V hiografskattdagen. om ändring " 

~- . f d n 23 december 19/6. Given i Helsmg ors e 

• • d detta la«mm ly de< . h d riksdaoen beslut 26 . . 1964 (366/ 64), sa an t o I nlia et me o I den JUnt ) 1 
·-Mderas c 22 § biografskatre adgen 2a0v december 1974 ( 95_~/d74 z' oco1m ett nytt 2 mom. som 
a" laa av en l hav a m . delvis ändrat gen?mäl"lo f-- det oenom sagda ag upp ·u 4 ~:. l st et or c fogas t1 :1 

följer: 

4 s. 
__ - - - - - - -;;- filmgransknings

Likaså ankommher .d~td ptailläcrcrsfilm bör an-
o b l ta uruvt a co hyran att es u • d i 22 § J rnom. 

ses vara sådan som sta gas ' . . 
, . 

. 22 §. ··lt . gar • bioorafföresta ntn , Denna lag tillämpas pa "? 
1
964 eller där-

som anorJnas dend l augu:t~pphävas 10 kap. 
efter, och genom ensaromdan 6 augusti 1943 
samt 89 och 93 §§ lag(~62j 43

) till de delar 
angående stäml?elskh!ft stadcranJen o~ skatt 
des~a l_~gmn:t. mne aill a biogr;fföreställnmg~r. 
Pa

o mtradesbtl]etter t ··u . o anordnas l lo-
b. ff"resta nmcr'"n ' d 

Såvida wgra .
0 

ad d[rom särskilt sta • 
kal, i vilken enh~ !. få inrymmas, eller 
gats högst 250 slttp utse~ dn vars invånarantal 
på sådant tättbefolkat om:lle~ i annorstädes än 
är högst 4 000 pers?derb läaen av skattestyrel-på tättbefolkat omr:\ e fe 'ct~r 'eller annan var-

b .. d f~st btocrra tea t: • k l" as sen estam. ."' o skall skatt te e er ,\gg, 
aktity förevtsmngspl~ts, m skattens storlek, 

o ff·· t"llmnaar o 
för biogra ores.a beaktas, är 10 procent. 
då stadgandena~- 2 § d 

10 
procent eller, om '~ ) Skatten nedsattes me t med 5 procent 

l. t 2 § är JO procen , skatten en 1S 

d 23 december 1976. Helsingfors en 

. . f • a om sådJna biogr~f-
av inträdesavgtften l r~:dnare förbundit stg f .. ··tt "tncrar vars an y·· 4 pro-aresta n . o , d. fl stiftelse er agga . 
att till Fmlan ::. t.f n. 1 Skatten nedsättes Ii-. ··d avot ten. 1· 
cent av tntnt es o Il om skatten en tgt d lo Procent e er, . ..d 
kaså me d 5 recent av Intra es-
2 § är 30 procent, me p bio:>rafföreställ-
avcoiftcn, om '· ·'-'t ·· vt"s·· r en av statens m-

"n;-,rdnaren av " fil 
"d d nna O"e ·" dl ·· d nin(Ten vt e"· , _ • tt'Il:iogsFilm go .<an • 

o • b ra s::bom ' "' k .. 
(transknmgs Y .. 600 meter låna, ·onstnar-
o 0 h h()7St o f" 
minst l O oc . -o h m anordn,uen av ore-
ligt vördt:full __ ftlm d~ ~icr att till Finlands 
stä~lningen fo~~un ~ 5 p~ocent av inträde~av
filmstiftelse crbggaf .. , ·;Ilru"n(T St:ltens ftlm-f .. d· lik oresta o • l d 
giften or !o k Il . an beslut fattas Jere .a 
granskningsbyra. s ? cllfälie att avgiva utia
Pinlands filmsttftc::t7.e ; det av ovan avsedd 

· ·· let Forev.san k tten t
ancle l aren< . "Il c Js;;t tnhn- av s a : ·.: ·y b "ttioar tt n u ... : o o f· -t
tlh"f'Sft m era o f'l r"n"kmn"sbyra ast . "'"' ens t mg u ~- o r·t 

unJcr en av s_~at 5 år räknat fri'm det t men st:illd tid om hogst 
· gr:mskades . 

.. i ·kraft den l ja~uari D~nna lag trader o b=oor·'fföreställmng:it ·Jt·· as pa • o " 1977 och ·tt amp d ' 11 därefter. . d acrda ao e er som anor nas s o "'. 

Republikens President 

URHO KEfaZONEN 

. . Es'·o Rekula Finansmmrster - t-

' 

i 
l 
! 
' 

' 

l 
! 
' 
i 

l 
1 
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·N:o 367 • 
l 

Biografska tteförordniug. - -~-

Gh·en i Xåuenda! den !?6 juui 1!>64. 
.. 

Pil fö•-.drngniog av finansministern stadgas utcd stöd av 15, 16 ocl1 21 §§ biogr•fskattelag-eu den 26 juni 1964 (366/64) : 

1 §. 
Såsom ,-etenskaplig film I·iilmas film, vars 

motiv heltantilats enbart ur retenskaplig syn. punkt. 

Såsom undervisningsfilm mtses film, vilken 
är avseeld och i sin helltet viii lämpar sig 
för användning i skol-, yrkes- eller annan 
liknande undervisning, såsom natun·etenskap
lig, geografisk eller etnografisk film, som 
anviiudes ,.id undet-visning. 

cent på inttiidesavgiften bör sökas shiftligt 
hos finansministeriet minst två månader före 
den dag, från och med vilken nedsättning 
ansökes. A,. ansökningen skall framgå if1·iiga. 

S;isom hudskapsfilm betraktas film, som i 
egenskap av ideell proklamation eller budskup 
innehåller allmånt godtaglmr mornJisk, 1ivs
åskå<lniiig·s- eller annan sitdan Hirdorn. 

Susom i ~ § 2 mom. biog1·af.skattelageu 
avsetld film anses i konstniirligt oclt mora
liskt smnt tckni:;kt hänseende Itiigkl:tssig film, 
som uppfyller i sngda moment stadgade .ford
I·ingar, oeh vilkeu såsoltl hel het iir sanningsenlig. 

v-arande biografteaters eller fasta före\-is. 
ningsplats noggranna liige, namn och ägare 
samt de regelbundna fijre•·isningsdagarna oell 
totalantalet under föregående å1• sålda in-

. trädesbiljetter. Sökes nedsättning på gnmd 
av att före~·isningen äger rum i lolml, i vil
ken må inr.rnunas hiigst 250 sittplatser, skall 
till ansökHingen fogas utlåtande av staten;; 
filmtekniska niim!Jd angående det antal sitt
plats('t', ~om i enlig-het med Y<l!l diirom är 
surskilt :-stadgat fåL· finnas i lol;:alen. Finans
ministeriets beslut om nedsiittning bö1· 1J<'i!
las offentlig-c·n synligt pn föt·e,·isni:rig~platSPn. 

2 §. 
.F'ilm anses framställd i Pinland, än•n om 

en del av upptngningen, lili:\'iil icke mera än 
två femtedelar av filmens 1iingd, på grund 
a\-· filmens motiv utförts utanför landet, 

· eller· filmens framkallning ellet· <lllnan sådnn 
rnindre betydande del a"- fralllstiillningcn av 
tekniska skiil s?,ett i utlandet, försåvitt filmen, 
s<1som lwlbet betraktad, måste an.ses vara 
fturnställd här. 

3 §. 
Önskar den, som framlägg-et· film för 

granskning, att filmen skall godkännas så
sorn i 3 §. biografskattelagen m·secld skattefri 
film eller såsom i 20 § sagda lag avsedd 

·film, hi)r han före filmens gTanskning under
riitta statens filmgranskningsbyrå därom. 

Silsom o1·an i l mom. avsedd fast. föl·cvis-
ningspiats anse~ sådant förenings. el:er annat 
lms eller lokal diir det finnes i förordningen 
den 21 clccern1Jer 19.'iG om biografföi·cstä.ll
ningar (620/56) avsett maskinrum oclt appa
ratur och diir föreställningill' regelhuudet anordnas. 

5 §. . 
De i biografskattelagen nämnda fillllliing

derna avse Hingder av 35 millimeter br'('(]a 
normalfilmer. 

.Är det fråga om 16 millimeters smalfilm, 
mots\·a ras 240 meter s ma l film a,- 600 meter 
normalfilm och 640 meter smalfilm a,- 1 600 . 
meter no1·m a If il m .. 

1ir det frilga om 70 millimeter b1·ed film, 
rnotsnn·as 750 meter a\· sagda film av 600 
meter normalfilm, och i mot;H·arighet d:it-till 
2 000 meter av l 600 ntcter normal film . 

•4 §. 
Paststiillnnde av i 2~ § 2 mont. biografskat

telnge-n nrs~·tld skatten<'<lsiittnin:; till 10 p1·o-

6 §. 
I hiografsl>attelngcn avses med ]Jolism.rn

digltct i ~t11d polisimiittnin.!; cllet· liiusnrau 
oc-h p;'i l<illtlsh,,·gdt~n liinsmarr. 
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7 §. 
, .. Skall~ på överbetalat skattebelopp enligt 
· biOgrafskattelagen erliiggas ränta, beriiimas 
denna enlibrt 6 procents årlig ränta. 

-.. 

c· 8 §. 
~·: l"innes icke lämplig biografskattcbiljett, 
~skola. två eller flere biljetter nyttjas. 1\.r det 
~icke ens på ~ådant S:itt möjlin-t att erlä.,.O"a 

l t 
••• b l:>O 

c: s ~-at en Jan~nt, ~kola biografska ttehiljetter på. 
·· mmnast stlllTe belopp nyttjas. 
. 

9 §. 
· •. . Till person, som avgiftsfritt erhåller till
~träde _till hiografförestäilning, skall utgivas i 
1'9 § biOgrafskattelagen nämnd fribiljett, som 
:·anordnaren av biografförest~illninger.. låtit 
=,• tillwrka. 

. 10 §. 
~ _ Filmgranskningsbyrån och filmnämnden 
.:;-skola utan dröjsmål delo·h·a finansministe
:"• riet sitt heslut j ärende n ~OJU aYSeS i 4 § 
:'"· hiogn1fslwttclagcn. ' 

11 §. 
Filnmiimnden och högs1 a iönaltningstlom

:'; stolen skol~ tillställa vcderbi.irande lä.nssty
;·: relse aYsln,ft av be~lut me< l anlcdnin.,. av i 
: 14 § biografskattelagen ~m;ech1a bcsvä~· som 
~' anförts för hcYakande aY statens rätt. ' 

,:; . 
:.- 12 §. 
, Finner liinsstyrclse, då den verksHiller i 
c . . 15 § 2 mom. biografskattelnrren an;cdd debi
"' tering, att film förevisats 1rtanför dess äm-

betsområde, skall den tillställa vederhörande 

~åd~ndal den 26 juni ] 964:. 

länsstyrelse för debitering erforderliga upp· 

gift el'. 
13 §. 

Film~t·anskningshyrån !'lpll föm ivl"lcek
ning i.in~r dc filmrr, so111 betraktats s:l~<ilil 
20 § hiografslwttclagen nYsedda filml'l'. 

14 §. 
För tillsyn över hiografskattclagl'ns c,dt 

denna ft;rordnings cCtcrlnnatl samt fiir ut
övande av i nänmcla la:.r aYsc~ld statr·ns ta1:m 
har av fiminsministcl'iet fiirordnad tj:inslc· 
man vid l'kattcavdeluingen rätt att utan 
erläggande av intr:idcsavgift hevistn hwgJ·a:l-
föreställning. 

15 §. 
statsrådet utfärdar närmare 1örc;;krifter 

om biogl'afskattehiljetterna. 

16 §. 
Av finansministcrid- innan hi~i•!T<:fskattc

lagrn triiddc i kraft med stiid ·av Ii~ ~ 
3 mom. ingen ang!l.cnde stämpelskatt bcviljMl 
10 procent;; IH~(lstittllilw. lwrätti~'al· l!lflll nn
söltan till i 22 § ~ mo;11. biogr~i'sb;tr·Ll~en 
aYsedd, "'. fiirc~shi\luin~sr.Jrlc-!1 h<:-roi·n•1•: 10 
proeen1s Jwl1siit1nin~ nw1t:l' Jcn i b·:~lntct 
nämJH1a tilkn, så\'ida. finnnsministcriet ieke, 
vid för~indring i dc förutsiittning;;r. Jwd q<id 
av vilka be~lntct meddelats, annotluwh fi.ir-
ordnar. 

Ansi)kniu~<:lr, som giilla bcYilj;:n.Jv <l\" i 
22 § ~ mom. hio~t·af;.;katte1agen' aY!'c..1•l p!t 
antalet ~ittplatsc·r i hio~raftcatl'l' (·1\•·1' fa;:t 
föreYisn i ng<>plats grumlad ncdsii t l u i n'.!.. i ra n 
oeh med ckn 1 auÄn~ti 1!16-l, ~k·;ia iliLiltlllilS 

till finansministeriet .,,,nast dPn 1:) juli l!Jt)J. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN . 

. · .. · 
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Nr 160. 

Förordning 
om ändring av 7 § biograf:;katteförordningen. 

Given i Helsingfors den 13 februari 1976. 

På föredragning av finansministern ändras 7 § biografskatteförordningen den 26 juni 1964 

(367 /64) som följer: 

7 §. 
Skall på belopp, som erlagts för mycket, 

enligt biografskattelagen betalas ränta, beräk
nas denna enligt en årlig ränta om nio procent. 

· Denna· förordning träder i kraft den l juni 
1976. Ränta som skall betalas efter den dag 
förordningen tr~itt i kraft beräknas emellertid 
till och med den dag förordningen triitt i 
kraft enligt en årlig ränta om sex procent. 

Helsingfors den 13 febntari 1976. 

Vid förfall för Republikens President 

statsminister 

MARTTI l\UETTUNEN 

Finansminister Paul Paavela 

-----------·-· 
Nr 145-160, 2 ark, utgiven i Helsingfors, den 17 februari 1976. -------------------

Helsingfors 1976. Statcns tryckericentraL 


