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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med försl ag till l a ndskapslag om 

ändring av landskapslagen angående stämpel

skatt i landskapet Åland. 

Stämpelskatt utgår inom de förvaltningsområden, som anförtrotts l and-

skapet, ,enligt enahanda grunder som i riket med stöd av landskapslagen 

den 18 april 1951 angående stämpelskatt i landskap et Åland ( 20/51) .- Så

som en följd härav berättigar en i Finland framställd fyllnadsfilm till 

en nedsättning av stämpelskatten för biografföreställning med 5 %. Denna 

omständighet har medfört, att biografägarna helst komplettera en film

föreställning med en inhemsk fyllnadsfilm, som den biografbesökande a ll

mänheten i landskapet kan förstå endast om filmen är försedd med svensk 

text, vilket endast sällan är fallet. Dock måste man uppenbarlige n för

utsätta, att avsikten med ifrågavarande skattenedsättning varit ej blott 

att stödo. den inhemska kortfilmsproduktionen uta n också att medelst såda

na filmer sprida upplysning och kanske bildning ävensom allmännare känne-
r 

dom om landets natur, olika produktiorisinrättningar, nationella evenemang 

och liknande. Sådana syfte:raål kan givetvis icke uppnås om filmen ur 

publikens synpunkt måste jämföras med en stur:lfilm. Då de företa g i riket 

som producera fy.llnadsf ilmer, icke synas beakta den svenskspråkiga be

folkningens intressen, anser l andskapsstyrelsen det icke påkallat att 

genom skattelättnad i landskapet främja förevisandet av sådana filmer. Fö 

att i stället intressera biografägarna för att välja fyllnadsfilmer, som 

äro försedda med svensk text, utan att ställa inhemska filmer i särskilt 

gynnad ställning, anser landskapsstyrelsen att skattelättnad kunde bevil

jas för alla fyllnadsfilmer, som ha svensk ljudtext eller e n svensksprå

kig bildtext, som motsvarar ljudtexten. Då alla filmer, som förevisas på 

biograferna inom landskapet, måste vara godkända av statens filmgransk

ningsbyrå, kan fastställandet . av stämpelskattens procentsats omhänderhas 

av polisuyndigheterna, och en särskild myndighet för detta ändamål skulle 

icke erfordras. ·~ 

Med hänvisning till det ovan anförda får l andskapsstyrelsen vörds amt 

förelägga Landstinge t till antagande nedanstående 

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

om ändring av landskapslagen angående ställJ.pelskatt i l andskapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § l andskapslagen den 

18 april 1951 angående stämpelskatt i l andskapet Åland (20/51) såsom 

följer: 
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1 §. 
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Uti ärenden, tillhörande Ålands l andskapsförvaltning, skola bestäm

mels erna i rikets l ag ~ch verkställighetsförordning angående stämpelskat 

gälla, dock sålunda, att stämpelskatten erlägges till l andskapet såmt 

a tt landskapsstyr elsen äger befogenhet: 

1) att fastställa formen och valörerna för landskapets stämpelrnärken 

och skattebiljetter till nöjestillställningar; 

2) att på ansökan bevilja nedsättning eller befrielse från erläggande 

av stälilpelskatt; 

3) att på ansökan bevilja r estitution av stämpelskatt; samt 

4) att på ansökan tillåta, att stämpel skatt erlägges i penningar till 

landskapss tyrelsens kaL:.treraravdelning. 

I 62 § 1 morn. l agen om stämpelskatt avsedd nedsättning av stäIUpelskatt 

beviljas endast för sådan fyllnadsbild, som är försedd med svenskspråkig 

text, motsvarande ljudtexten, ell er med svenskspråkig ljudtext. Enahanda 

skattenedsättning må beviljas även f ör utländsk såsom fyllnadsbild före

visad ljudfilm av minst 200 och högst 600 meters längd, solil beträffande 

texten fyller ovannärimda villkor och som icke är framställd i rekla11-

syfte. 

-- Mari ehamn, den 18 november 1959. 
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