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Herr Talman . 

Den fråga landstingsman Dahl~n ställer har jag i själva 

verket besvarat redan den 15 sistlidna december . Som svar 

på en fråga av landstingsman Eklund meddeladejag då bl.a . 

att "-- landskapsstyrelsen i går avlåtit en skrivelse till 

utrikesministeriet med anhållan att förnyade förhandlingar 

med Sverige snarast möjligt skall upptas för ändring av 

dubbelbeskattningsavtalet så att de åländska önskemålen blir 

tillgodosedda . Detta är oundgängligt för att dubbelbeskatt

ning av våra sjömän på svenska fartyg skall kunna undvikas . 

Dessbättre förutsätter själva avtalet att tilläggsöverens

kommelser kan ingås för att undanröja dubbelbeskattning i 

sådana fall , som ej omfattas av avtalet . - Vid de förhandling

ar som nu förts har jag fått intrycket att man på utrikes 

ministeriet önskar bringa den åländska sjömansskattefrågan 

till en slutlig lösning". 

Jag hoppades då att detta besked skulle lugna dem som 

kunde råka ut för dubbelbeskattning , ifall det nya avtalet 

skulle börja tillämpas i den nu föreliggande formen . Tyvärr 
har en del tidningsnotiser liksom landstingsman Dahl~n i 

sin enkla fråga gjort gällande att dubbelbeskattning av de 

åländska sjömännen på rikssvenska fartyg blev ett faktum från 

ingången av år 19.77 i och med att det nya dubbelbeskattnings 

avtalet undertecknades. Men så är ju inte alls fallet . Dubbel

beskattning kan komma i fråga först sedan avtalet trätt i 

kraft. Därförinnan skall det som bekant godkännas av Finlands 

och Sveriges riksdagar . Proposition om godkännandet nar ny

ligen avgivits till Finlands riksdag, men har ännu inte re

mitterats till utskott . Behandlingen i riksdagen torde kräva 

minst ett par månader eftersom protester mot avtalet vad gäl

ler sjömansbeskattningen med säkerhet kommer att framföras, 

bl . a . av Ålands riksdagsman . Sedan riksdagen avgivit sitt 

svar skall ännu nateväxling angående ratifikationen äga rum, 

och först 30 dagar därefter träder avtalet i kraft. Detta 
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torde alltså ske tidigast i april. Därförinnan bör man rim

ligtvis få i gång och göra framsteg i de nya förhandlingar 

med svenska regeringen, som landskapsstyrelsen yrkat på i 

skrivelse till utrikesministeriet och som finansminister 

Rekola nyligen utlovat i sitt svar på ett skriftligt spörs
mål i riksdagen . 

Som jag redan framhöll i mitt förra svar förutsätter 

själva avtalet att parterna ingår tilläggsöverenskommelse 

för att undanröja dubbelbeskattning i sådana fall som ej 

omfattas av avtalet. Risken för att dubbelbeskattning verk

ligen skall drabba våra sjömän på rikssvenska fartyg är 

således ganska minimal. 

Mariehamn, den 6 januari 1977. 


