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Finansu tsk 0 t
i anled .
tets betänkande N:o 6
. n1ng av L d
g å ende nedsätt an skapsnämnåens förslag an.
graff ..
ning av skatten för kinematoorestäl lninga r .
.
inom landskapet Åland. I~
: Landst inget har t. 11 .
..
I
mittera t Landsa p~nämn dens i
Finans utskott et för utlåtan de re,
ovanberörda fö l
.
i anledn ing av en hos 1 d k
..
rs ag, vilket tillkom mit ,
an s "Jls namnden .ord
.
J.
av stämpe lskatte n å till bi
f ..
gJ
' anhålla n om nedsätt nin'1
ogra forea t ällning ar försåld a inträde s~ fi
bilj~tt ~r.
Vid behand ling av f ..
.
..
orevarande ärende har Utskot tet, visserlige n fast avseen de vid den
.. .
omstand1gheten, att filmför evisnin ga~ · sällan bedriv as i avsikt tt ._
a tJana något mera betydande kulturellt eller uppfos trande ändamål
t
, u an snarare genom filmer med ett
mer eller minäre slippr.igt eller oi:rk •rafflandeM innehå ll kunna verka: i rakt motsat t riktnin g. Men meå kännedom åärom, att filmer numera icke få förevi sas utan· att hav:a underg ått censur har Utskot tet
som icke för sin del önskat.· omöjlig göra en lovlig affärs drift, med
fäst avseen de jämväl därå, att ~ biogr:af rör.e lsen medför landska pet
betydan de inkoms ter om o~k skatten nedsätt es, do0k velat förorda
Landskapsnämndens förberö rda :flranst ällning , likväl med den inskrän k·
ningen , att biogra fföres tällnin gar, å vilkas program av v~derb örand& censurm yndigh et till före:Yisning för barn under 15 år förbjud na
~
filmer ingå, böra draga full skatt. Utsk ott~i gen, att filmer

1

av, nyssan tydd beskaf fenhet åtminst one -icke kunna hava någon uppfost -

rande uppgif t-.
Med hänsyn till vad ovan fr~hå llits får -Utsko ttet vor,
samt föresl å,
att stämpe lskatten å inträde sbiljetter till biogra fförest ällning ar nedsättes== till tio pro·c ent av den genom biljett .. 1 . 1. ngen influtn a bruttoin komste ns be
forsa Jn
lopp ut om för sådana förestä llninga r, å
~ ~,,.2, av vederbörande censur•
vilkas progr am~

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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