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V- m 7/1958. 

LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande m 7/1958 

med anledning av landskapsstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till landskapslag 

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för 

främjande av rederinäringen i landskapet Åland 

(17/1958). 
Sedan landstinget beslutat över rubricerade framställning inbegära 

lag- och ekonomiutskottets utlåtande, har utskottet tagit del av 

framställningen och därvid funnit, att det föreslagna lagförslaget 

i princip är en fortsättning på den väg landstinget redan för mer 

än tio år sedan inslagit i avsikt att därigenom tillförsäkra den 

åländska rederinäringen motsvarande förmåner beträffande beskatt

ningen som i riket. De i lagförslaget omnämnda lättnaderna måste för 
den åländska handelsflottan, som till stor del är överårig, vara av 

särskild betydelse med tanke på dess förnyande och fortsatta verksam
het såväl landskapet som den stora delen av dess sjömansbefolkning 

till fromma. En vägran i nu föreslaget avseende skulle sannolikt re
sultera i att en stor del av våra rederier skulle söka sig bort 

från landskapet varigenom en betydande skatteinkomst komme att gå 

landskapet förlustigt. 
Utskottet, som för övrigt till alla delar omfattar landskapssty

relsens motivering till framställningen, har beträffande lagtexten 

vidtagit smärre ändringar, närmast av redaktionell natur och i kon

formitet med rikslagen. Dessa äro: 

1. 1 § mom. 1 rad 6: •.• "från sina fartygs värde avdraga" •••• 

föreslås lyda: "från sina fartygs anskaffningsvärde avdraga" • 

2. 7 § mom. 1 rad 4: • . • "avsedda värdeminskningar" • • • före slås 

lyda: "avsedda extra värdeminskningar". 

3. 7 § mom. 2 rad 8: "avdragas mera än" ••••• föreslås lyda "av

dragas sammanlagt mera än". 
Hänvisande till vad ovan framförts får utskottet för landstinget 

vördsamt föreslå 
att Landstinget ville antaga nedanstående 

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

om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för främjande av 

rederinäringen i landskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
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1 §, 

Skattskyldig , som idkar rederirörelse i landskapet Åland, har vid 

beskattningen till kommun i landskapet Åland rätt till extra värde

minskning på anskaffningsvärdet för sådant fartyg med en nettodräktig

het av minst nitton registerton, som han under åren 1959-1965 beställt 

eller i utlandet inköpt. I sådana extra värdeminskningar må skattskyl-. 
dig varje skatteår frän sina fartygs anskaffningsvärde avdraga sammal'l.-

lagt högst 60 procent av den beskattningsbara inkomst av rederirörel

sen, som återstår efter avdrag av de vid kommunal beskattningen i öv

rigt tillåtna värdeminskningarna. 

I 1 mom. avsedd rätt till avdrag tillkommer skattskyldig, då avtal 

om fartygsleverans är ingånget. Från och med samma tidpunkt må på an

skaffningsvärdet för fartyg, som nämnes i . l mom., jämväl göras i kom

munelskattelagstiftningen avsedda värdeminskningar, som om fartyget då 

hade tagits i bruk. Från anskaffningsvärdet för fartyg, som förvärvats 

i utlandet~ må dock icke vid kommunalbeskattning avskrivas mera än 40 
procent eller, om fartyget i enlighet med den i Finland gällande is

avgiftskaassificeringen till sin byggnad är förstärkt för gång i is, 

50 procent från fartygets köpeskilling före ingången av det skatteår , 

då fartyget tages i bruk. Såsom anskaffningsvärde på fartyg, som under 

skatteåret ännu icke tagits i bruk, anses den del av köpeskillingen 

för fartyg, som före skatteårets utgång blivit betald eller av de 

enligt leveransavtalet förfallna raterna blivit kvarstående såsom 

gäld. 

Vid kommunalbeskattning må den i 1 mom. avsedda extra värdeminsk~ 

ningen icke beräknas till större belpp än den skattskyldige i sin bok

föring under skatteåret eller tidigare avdragit. 

Vad ovan är stadgat~ skall på i utlandet inköpt fartyg tillämpas 

endast i det fall, att fartygets ålder vid köpets ingående understeg 

20 år. 

2 §. 
Insätter skattskyldig, som idkar rederirörelse, före utgången av 

januari månad året efter det skatteåret utgått på ett särskilt konto 

i Finlands Bank för framtida anskaffning av fartyg visst belopp, äger 

han rätt att vid kommunalbeskattningen avdraga detta belopp från rede

rirörelsens skattepli~tiga inkomst. Detta avdrag och i 1 § 1 mom. 

avsedda extra värdeminskningar må dock icke överstiga det belopp, 

vartill nämnda extra värdeminskningar under skatteåret högst få stiga. 

Ha insatta medel lyfts av annan orsak än för anskaffning av i 1 § 
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avsett fartyg eller på grund av att insatt belopp eller del därav icke 

godkänts såsom avdrag från den skattepliktiga inkomsten i laga kraft 

vunnen kommunal beskattning, skola de lyfta medlen betraktas såsom 

skattepliktig inkomst för det år uttagningen skedde. Då lyfta medel 

skola anses såsom skattepliktig inkomst, må den beskattningsbara in

komsten för det året icke fastställas till lägre belopp än beloppet 

av de lyfta medlen. Förskott på kommunalskatt skall innehållas på de 

lyfta medlen enligt finansministeriets beslut. 

3 §. 
Har skattskyldig, som idkar rederirörelse, vid överlåtelse eller 

förlust av fartyg med en nettodräktighet av minst nitton registerton 

i överlåtelsepris eller ersättning på grund av försäkring återfått 

tidigare vid beskattning godkända värdeminskningar, skola dessa vid 

kommunalbeskattningen betraktas såsom skattep:iLiktig inkomst. Såsom 

värdeminskningar skola härvid anses även de belopp, med vilka farty

gets anskaffningsvärde i enlighet med 4 § nedsatts. 

Företer skattskyldig för taxeringsnämnden ut~·edning om,att han un

der skatteåret använt beloppet av ovan i 1 mom. avsedda värdeminsk

ningar, som återfåtts, eller del därav till betalning av köpeskillin

gen för fartyg, som nämnes i 1 §, eller till betalning av gäld, som 

upptagits för dess anskaffning, eller har han för framtida anskaff~ 

ning av fartyg insatt motsvarande belopp i Finlands Bank, må dylika 

värdeminskningar, som återfåtts, likväl icke till denna del vid kommu

nalbeskattningen anses såsom skattepliktig inkomst. På dylik insätt

ning skall tillämpas, vad i 2 § 2 mom. är stadgat. 

4 §. 
Hava enligt 2 eller 3 § insatta medel använts för anskaffning av 

fartyg, skall det anskaffningsvärde som vid kommunalbeskattningen 

skall läggas till grund för värdeminskningar på fartyget, nedsättas. 

med beloppet av den lyfta insättningen. 

Likaså skall anskaffningsvärdet nedsättas med den del av överlåtel

sepriset eller försäkringsersättningen för tidigare fartyg, som enligt 

stadgandet i 3 § 2 mom. icke beräknats som skattepliktig inkomst. 

5 §. 
Kostnaderna för reparationer, som för den periodiska klassifice

ringen utförts på fartyg med en nettodräktighet av minst nitton re

gisterton, må vid kommunalbeskattningen avdragas från rederirörelsens 

skattepliktiga inkomst under reparationsåret och de tre därpå föl

jande skatteåren med samma belopp, som avdragits i rörelsens bokföring. 
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6 §. 

023 

Närmare stadganden angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna landskapslag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 

7 §. 
Denna landskapslag tillämpas vid kommunalbeskattningen på grund 

av inkomst för åren 1959-1968. Stadgandet i 3 § 1 mom. tillämpas 

dock jämväl vid beskattningen för senare å~, därest i 1 § 1 mom. 

avsedda extra värdeminskningar· från överlåtet eller f9rlorat fartyg 

gjorts eller dess anskaffningsvärde enligt 4 §nedsatts. 

Ovan i 1 § 1 mom. avsedda extra värdeminskningar må göras även 

från det återstående anskaffningsvärdet för fartyg, för vilka dylika 

värdeminskningar hava fått göras med stöd av stadgandena i 1 § land

skapslagen den 21 januari 1948 angående åtgärder inom landskapet 

Åland för främjande av sjöfarten (5/48) eller 2-5 §§ landskapslagen 

den 30 juni 1954 om skatwelättnader för främjande av sjöfarten i 

landskapet Åland (29/54). I extra värdeminskningar må icke heller 

härvid under något skatteår avdragas sammanlagt mera än vad i 1 § 

1 mom. stadgas. Dock må extra värdeminskningar, som avses i 1 § av den 

förstnämnda landskapslagen, avdragas till fullt belopp även då de 

överstiga i 1 § 1 mom. stadgat maximibelopp, men andra extra värde-

minskningar må härvid icke göras. 

Deposition, som enligt 2 § 1 mom. 

icke lyfts före utgången av år 1968, 
skattepliktig inkomst för sagda år. 

gjorts i Finlands Bank och som 

anses utgöra i 2 § 2 mom. avsedd 

Mariehamn den 25 juli 1958. 
På 182:7~o~ets vägnar: 

Valter Nordas. - ~~ 

Q~ G~ r 
Curt Carlsson. 

Närvaranee i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföran

den John Johansson och ledami;)terna Viktor Arvidsson, Paul Blomqvist 

samt Harry Lindfors. 


