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L a n Cl s k apsnämndens r ·· or-
8 l a g a n g å e n <1 e n e d s ä t t _ 

n 1 n g a V s k a t t • A t ö r k 1 n 8 

mat o _g r a t föres ·t ~ 1 
ä 1 1 n i n gal 

1 n o m 1 an <1 ska P et Å 1 an Cl. 

Uti en till Landskapsnämncten 1 nglven an ·· . SOkan har Herr Hilding Skog, 

som uppgiver sig hava under c orutsättning, att den för biografföreställ

ningar gällande skatten skull"' 1· •· "' vasentug 0 

man reduceras, arrenderat den 

i Ma,r1ehamns stad befintliga, Sparbanken för Ålan"' ~ tillhöriga biograftea-

tern, anhållit om att La:ndskapsnämnclen måtte nedsätta den i lagen angåenck 
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~ , ore s talln1ngar påförda : stämpelskatt, given den 17 dec (-)mber 1921 biografr·· ·· 

skatten till högst fem procent av brutto i nkoms ten för försålda inträdes -· 

biljetter. 

Jämlikt förenämnda l ag tillkommer em■llertid i cke en dylik befogenhet" 

som bemälde sökande i sin ansökan förut sätter, Landsl<apsnämncten, vilken 

endas t är berättigad att i händelse förlustelse av antört slag ans tälles 

för välgörande eller vetenskapligt ändamål, bevilja frihet !'rån i lagen 

fas tställd biljettska tt. 
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ft utgo·· r as dels av skatt å den resolution, 

v sokanden asyttacte avgl er 

medelst v1lk1m tillstån<l till anställande av tör1usta1sa utav nu lfråga-

t ar
• enligt prövning mad 400-5000 mark 

varande slag meddelas, och vilken u g 
r·· som för föreställmingar, vid vilka en-· 
or månad, dels av en biljetts1<a tt, 

fo-·r~v1 sas, är fastställd till 
bart k 11ga fil!ller " 

0nstnärl1ga e11er vatens1<ap 
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t och för övriga föreställningar till 30 ~ 20 ~ av biljettprise, ~- l 
"tf förevisningen av k1nematogratbilc1er viClkollUJl 

vad betra ar er, 8 r ro 
~~ 

å känt en rätt vid]._yftig och czyrbar apparat samt 
ra dessa,s som , dra~ <::ia, 

d avseende A. den höga n.,yra, som lfllmbolagen eller C1 
särskilt me tra6 a€, 

ter uppbäras, synnerligen dryga kostnader. För att övarhuvuatag 
et alla 

1runna bära sig törotsät ta dylika töravisningar icke allenast in j .. .. 
aznrore 

sevis talrik., utan även en i viss mån sammanträngd befolkning. Enllgt 

Landsk.apsnämnden har sig bekant, torde i'iiiii i Finland gjorda errar 
8lllle 

ter, innan nu gällande beskattning infördes, givit vid handen, att det 
1 

stad erfordras en befolkning av minst 3 a 4000 personer tör att kll.nnau 

bära en biografteater. Vid sådant förhållande kunde det synas, som om t 

revisande i affärssytte av biograffilmer inom landskapet vore ett hopplö . 

företag, från början dömt att misslyckas. 

Erfarenhete~- härstäddS giv~rmd handen, att så är fallet; åtminsto 

under förutsättning att fullgoda filmer komma till användning och lokal 

för ändamålet särskilt uppbygges. så 11\YCket mindre kan en dylik närings 

gren bära sig, om dansamma ytterligare tynges av betydande skatter. Is 

dant avseende lämnar driften av härvarande filmteater mer än tlllråck.lig 

belysande siffror. 

Emellertid har Landskapsnämnden för sin dal ans~tt ett sådant sa1<för 

hållande, att på grund av för hög beskat tn1ng all filmförevisning 1 ia.nd 

skapet måste inställas, vara att beklaga, enär Ju dylika förevisningar, 

rätt bedrivna, kunna hava en betydande 

Uti sverlga, där man vid beskattningar 

· { 
kulturell och uppfos tranda uppgi 

. 11 .. .. 1 tt 11ä.ll 
1 a maru1et stravat til a 



1nom r1m11ga gränser, utgår skatten Vid 
sig 

ttpr1set, och synas l)1lj 1 
e,'I 

n 1mr ·• 
orevisningar med 10 i diat La.n<l.skaps .. -

na.mnuen, med hänsiltt till lnom 
t råa.and.• törhå.llandan, som. om en skatt 

1.a.ndsia.P• 

tlll •amma. belopp borde iuntl' j 
ä,mväl '%äras• 

Dl dtt självtaJ.let för landsl<apot är Vida rörd01a11:t1gar1' att rå upp- ~ om och mindre, skatt för Clylik.a. förHtälln1.ngar ä.n1klldeles gå 1n

llär& en, 

om så<1a.n, tår Land.ska-psnämnden äran hemställa. om, huruvida. icke 

JD.ist• 

runne 1äm-pl1gt besluta att skatten tör förnisninga.r av nu an· 

Landstinget 

tnom 1a.nd.skapet S.:1c.a.ll utgå med tio procent av biljettpri.set. 

rört s1ag 

Marieha.mn, den 11 ' september 1922. 

på Landskapsnämndens vägnar: 
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