'betänkande NQ 19/1947
med anledning av land skapsnär:mdens framst ä llning ti 11
19 1947.
Ålands landsting med förslag till landskapslag angående
åtgärder inom landskapet .Äland för främjande av sjö ....
farten ..
Med anledning av förenämnda framställning får utskottet vördsamt anföra
FIJ\Tr\"N'St"'" och :RVO},T0MTTl'f'!1STr()'T''l1E,,.,S

öljande t

utskottet understöder fill fullo landskapsnämndens åsikt, att en motlarighet till rikets lag av den 28 juli 1944 vore nödvändig för att giva
rn åländska sjöfartsnäringen luft under vingarna. Nytt tonnage bör anfaffas för att vår sjöfartsnäring skall nå den standard den hade före
rige t. Mera tonnage i åländska händer skulle också verka därhän,, att ett
börre antal åländska sjömän än vad nu är fallet kunde taga hyra på ål.ndska fartyg. Därmed kunde minskningen i skatteintäkter även i någon
en utjämnas under övergångstiden. Vidare är denna ~gärd av största vikt
·r att giva våra redare förutsi:t tningar för konkurrens im d redarna på
a.stlandet.
Utskottet har även ansett den av landskaps.nämnden föreslagna minimiänsen för a.vkkrivningarna om trehuncra procent. av 1939 tr s värde vara
1 motiverad. Det måste h;:trvir'l särskilt beaktas, att redarna på fastlant icke ha haft förmånen att få avdraga erlagd skatsskatt vid kommunalskattningen såsom här varit fallet. Däremot ha fastlandsredarna redan
der några år kunnat draga nytta av de nu föreslagna stora,avskrivningar' varför utskottet har ansett, att den nya lagen bör tillämpas retroakvt,frå.n början av år 1947 i enlighet med Ålands Redarförenings framställg. För att i praktiken möjliggöra detta vill utskottet föreslå att
gförslaget behandlas i brådskande ordnin~.
För att förtydliga lagtexten i _ ~ 4 har lydelsen i slutet av paragran ·ändrat_s.
Vad åter omfångstaxeringen beträffar understöder utskottet landskap_
smndens framställning, ·men anser, att det vore lagtekniskt riktigare
t i den nu föreslagna lagen endast hänvisa till gällande stadganden i
gstiftningen om kommunalbeskattning, sroan denna möjlighet därstädes
medgiven ..
Med stöd av vad såll.Ulda framhållits vill utskottet vä:' dsa.mt föreslå,
att .Landstinget i brådskande ordning måtte
antaga nedanstående
: L 8.. n a B k.....,a p s 1 a g
~ående åtgärder inom l andskapet ···:~,an0 för främjande av sj öfarten.
l

~·

Den skattskyldige är vid ko~unalbeskattningen i landskapet Åland be-
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ral} ·

-2rätti~ad

att för fartyg med en dräktighet av minst nitton registe rton

vilket efter den 1 januari 1944 byggts eller inköpts från utlandet,

,

på'

N:o 14fl947•

grund av värdeminskning från sin~ seglationsinkomster avdraga de t belopP
som i den skattskyldiges bokföring avdragits såsom så::lan värdeminskning,
likväl icke till större belopp än i allmän skattelagstiftning medgivna
värdeminskningar,, då fartygets värde nedg åt t ti 11 trehundra procent av
det värde,, som fartyget borde ai:ises hava haft enligt den prisnivå, som
vår rådande den 31 augusti 1939.
Ovan i

l

anledning av lnnc:ska.psnämndens framställning

till .Ä1Etnc1s lnnc,sting med för slog till landskaps
lag angående åtgärder inom land sko.pe t Åland för .....
.
främjande av sjöfarten.
.Landstinget,, som i ärendet fft t mott
fi
..
aga
nans- och ekonomiutskottets
betankande N10 19/1947 1 har däröver inb ·· t t
egar s ora utskottets utlåtond
I
Stora utskottet har vid behandlingen av ifro
d
o.
..
aga varan e la gftll" slag en
I
halligt omfattat berörda betänkande och föresl
.. r··
..
ar c1ar or vordsamt
I
att landstinget i brådskande ordning ville
antaga ovannärimda lagförslag i den lydelse
finans- och ekonomiutskottet fö:'eslagit.
Mariehmnn den 25 november 1947.
0

mom. avsedd rättighet må tillkomma ska _. tskyldig, då avtal H

I

anskaffande av fartyg träff'ats.

2 ~Vad i riket föreskrivits eller varder fcreskrivet beträffande när fa

tyg anses vara byggt efter den l

~as

8TO~A UTSKOTTETS betänkando N10 14/1947 med

194~

januari

samt därom, vilket värde

På stora-utskotte1rn v~ nart

fartyget borde anses hava haft enligt den prisnivå, som v2.r rMande den
31 augusti 1939 1 gälle vid tillämpningen av denna landskapslag~

§.
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Skulle, efter det avskrivning gjorts såsom i l ~ är stadgat, ingen
eller blott ringa beskattningsbar inkomst återstå, äge taxeringsnämnden
den rätt att prövningsvi s påföra den skatt skyldige kommunalskatt, aom 1
landskapslagstiftningen
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kommunalbeskattning säges.

4 ~·
Denna landskaps lag,, som skall tillämpas från den 1 januari 1947, är
gällande till och med den 01 december 1952, dock så att den även däref
skall äga tillämpning på fartyg, som anzkaffats under tiden mellan den
1 januari 1947 och 0en ~l ~ecember 1952.
Marichamn den 20 november 1947,
På finan~~ ekonomi ut kottets vägnar:
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Jonansson.
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Närvarande 1 utskottett ordföranden
Carl Carlson samt ledamöterna
Elis Andersson, Arvidsson Bengtz·
t
..
~ Carl Holmqvist, Hjalmar Holmqvist, Gusaf Jansson, L::trson och Lindblom.

- ~ _/J['_-Vl_ _J_ __I_~~!.k~.5J:'aul

v~~ter

• .1:'1aulson.
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Sundman •

I ärendets behandling hava deltagit ordföranden Paulson samt ledaDI~
terna Blomroos, Berte11 1 Albert Jansson och Manselin.
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