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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 31/1976-77 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till landstinget med förslag till 

l) landskapslag om stämpelskatt, och 

2) landskapslag om biografskatt. 

Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt 

lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört lagberednings

chefen Christer Jansson, vördsamt anföra följande. 

1. Landskapslagen om stämpelskatt. 

Emedan lagen angående stämpelskatt (FFS 662/43) icke gäller enbart uppbörd 

av stämpelskatt utan även stadgar hur stor skatt som skall påföras,före

slår utskottet i lagförslagets l § 2 mom. ett terminologiskt förtydligande. 

Inom självstyrelseförvaltningen förekommer vissa uppgifter som icke har någon 

direkt motsvarighet i riket. Såsom exempel på sådana uppgifter kan nämnas 

beslut i ärenden som berör hembygdsrätt, näringsrätt och förvärv av fast 

egendom. Enär påförande av stämpelskatt i dylika fall, utan ett uttryckligt 

stadgande därom, skulle kräva en långt gående analog tillämpning av lagen 

angående stämpelskatt, har utskottet i lagförslagets 2 § infört ett nytt 2 

mom. genom vilket landskapsstyrelsen skulle bemyndigas att för dylika fall 

utfärda beslut angående storleken av stämpelskatt. I denna utformning innebär 

stadgandet att landstinget delegerar sin beslutsrätt till landskapsstyrelsen, 

vilket landstinget enligt 23 § 4 mom. självstyrelselagen äger behörighet till. 

Genom införandet av det nya momentet blir 2 och 3 mom. i framställningen 

3 respektive 4 mom. Framställningens 4 mom. föreslår utskottet att skulle 

strykas såsom obehövligt emedan lagförslagets l § l mom. stadgar att stwmpel

skatt erlägges till landskapet. 

2. Landskapslagen om biografskatt. 

Landskapsstyrelsen har föreslagit, att ifall biografägare förbundit sig att 

antingen till Finlands Filmstiftelse erlägga fyra procent av inträdesavgif

ten eller alternativt samma belopp till annat av landskapsstyrelsen godkänt 

kulturellt ändamål skulle ingen biografskatt utgå för film av godtagbar 

konstnärlig kvalitet eller moralisk halt samt nedsatt skatt utgå för annan 

film. Lagutskottet har dock för sin del ansett att landskapets utbyte av 

Finlands Filmstiftelses verksmnhet måste bedömas såsom ganska obetydligt 

och att därför alternativet kunde utelämnas ur landskapslagen. Det förhål

landevis ringa belopp - f.n. omkring 10.000 mark per år - som Ålands just 

nu enda biograf erlägger till filmstiftelsen kunde hellre anslås för något 
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speciellt kulturellt ändamål på Åland, t.ex. för främjande av strävanden 

att producera filmer om Åland. Eftersom landstinget jämlikt 23 § l mom. 

i självstyrelselagen äger besluta om inkomsten1a av närings- och nöjesskatter, 

synes hinder icke heller möta för landstinget att besluta om fördelningen av 

inkomsterna av biografskatten. 

I övrigt har endast en redaktionell ändring företagits i lagförslaget. 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagförslagen 

sålydande: 

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

om stämpelskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 
(l mom. som framställningen). 

Vid p_å_f_ö_ra]1d_e __ a~ _st~p_el_:;_~_att_ ä_v~nsoEl _ _vi~lJ_pp_börd av _sk_<l_t_t_ skall, med i 

2 § angivna undantag, lagen angående stämpelskatt (FFS 662/43) och med stöd 

därav utfärdade bestämmelser tillämpas. 

(3 mom. som framställningen) . 

2 §. 
(l mom. som framställningen) . 

Vi_ci_~al]: __ a_v: f_ö_r_ya~_t_n_:i-~g_S.t-J:J?l?&ifter ___ ~om s_akna_I'_ ~~()_!_s_vari_ghet i _rike,t an-

~oTililler __ ~_e_t p_å_ landskaps_s_~_}'_T_e_~_:;_~ll: a_t_t f:ast_:;ti3}_l_a __ _b~_l_o_pp_et __ mr _stämpelskatt. 

(3 mom. som framställningens 2 mom.) 

(4 mom. som framställningens 3 mom.). 

(Uteslutn.). 

(Slutstadgandet som framställningen). 

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

om biografskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l §. 

(Som framställningen). 

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

förutsättningarna för nedsättning av eller befrielse från skatt, äger 

landskapsstyrelsen befogenhet förordna att erläggande av i sagda lagrum 
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stadgad andel av inträdesavgiften till landskapets kassa för att användas 

för främjande av firu1skapande verksamhet på Aland eller för annan kulturell 

verksamhet inom landskapet skall berättiga till i lagrummet föreskriven 

nedsättning av eller befrielse från biografskatt . 

3 §. 
De förvaltningsuppgifter som enligt de i l § 2 möm . angivna författ

ningarna ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av 

landskapsstyrelsen, såvitt dessa uppgifter enligt 19 § självstyrelselagen 

för Aland ankommer på landskapet. 

(2 mom . som Z ·§ t2 ~ .mörtl. · fram?tällningen) . 

Denna lag träder i kraft den l augusti 1977 . 

Mariehamn den 16 mars 1977. 

ordförande 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors , viceordföranden Andersson, samt 

ledamöterna Dahlman, Berg och Elmer Jansson (delvis) . 


