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Finansutsk t i anled . 0 tets betänkande N:o 6 . n1ng av L d 
gå an skapsnämnåens förslag an-ende nedsätt . 
graff .. ning av skatten för kinemato-

oreställningar . I~. inom landskapet Åland. 
: Landstinget har t. 11 . .. I 

mitterat Landsap~nämndens i Finansutskottet för utlåtande re-
, ovanberörda fö l . i anledning av en hos 1 d k .. rs ag, vilket tillkommit , an s "Jls namnden . ord . J . av stämpelskatten å till bi f .. gJ ' anhållan om nedsättnin'1 

bilj~tt~r. ogra forea t ällningar försålda inträdes~ fi 
Vid behandling av f .. . .. orevarande ärende har Utskottet, vis-serligen fast avseende vid den .. . 

omstand1gheten, att filmförevisnin-ga~ · sällan bedrivas i avsikt tt ._ 
a tJana något mera betydande kultu-rellt eller uppfostrande ändamål t , u an snarare genom filmer med ett 

mer eller minäre slippr.igt eller oi:rk •rafflandeM innehåll kunna ver-
ka: i rakt motsatt riktning. Men meå kännedom åärom, att filmer nu
mera icke få förevisas utan· att hav:a undergått censur har Utskottet 1 

som icke för sin del önskat.· omöjliggöra en lovlig affärsdrift, med 
fäst avseende jämväl därå, att ~ biogr:afrör.elsen medför landskapet 
betydande inkomster om o~k skatten nedsättes, do0k velat förorda 
Landskapsnämndens förberörda :flranställning, likväl med den inskränk· 
ningen, att biografföreställningar, å vilkas program av v~derböran
d& censurmyndighet till före:Yisning för barn under 15 år förbjudna 

~ 
filmer ingå, böra draga full skatt. Utskott~igen, att filmer 
av, nyssantydd beskaffenhet åtminstone -icke kunna hava någon uppfost-

rande uppgift-. 
Med hänsyn till vad ovan fr~hållits får -Utskottet vor, 

samt föreslå, 
att stämpelskatten å inträdesbil

jetter till biografföreställningar nedsät
tes== till tio pro·cent av den genom biljett

.. 1 . 1. ngen influtna bruttoinkomstens be forsa Jn 

t för sådana föreställningar, å lopp u om 
~ ~,,.2, av vederbörande censur• vilkas program~ 



myndighet\t il 1 förevisning för barn und 

15 år förbjudna filmer ingå. 

Mariehamn, den 14 september 1922. 

På Finansutskottets vägnar: 
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