
Å 1 a n d s 1 a n d s 

· s e s framställning till 

k a p • s t y r e 1 ~ 

Ålands ( landsting med 

förslag till landskapslag om skat~elättnader 

för främjande av sjöfarten i landskapet Åland. 

Den 2 december 1947 antog landstinget en landskapslag angående 

åtgärder inom landskapet Åland för-främjande av ~jGfarten. Land-

skapslagen utgavs den 21 januari 1948/5/48/. Ändamålet med lagstift-

ningen var att genom beviljande av skattelättnader i ( form av bety-

dande avdrag på seglationsinkomsterna uppmuntra rederierna att byg-

ga eller genom köp från utlandet anskaffa tonnage för att utfylla 

de luckor i handelsflottan, som uppkommit under det senaste världs-

kriget. Landskapslagens giltighetstid utgick den 31 december 1952, 

men utsträcktes genom beslut av Landstinget den 3 december 1952 att 

gälla till och med den 31 december 1953. Landskapslag om förlängnin-

gen av giltighetstiden utgavs den 18 mars 1953/10/53/. I riket hade 

motsvarande lag upphört att gälla den 31 december 1952, öch först 

den 31 december 1953 utgay~~~1l~tlf~elsingfor,s ny rikslag i ämnet(554/53/.: j 

·~ .•. ' . 
;:r. ·· I 

' Landskapsstyrelsen beslöt redan under pågående landsting i november I 

1953 ingiva till Landstingets vintersession 1954 framställning med 

förslag till landskapslag om ifrågavarande skattelättnader. Försla-

I 

I I 



get, som utarbetats, bygger delvis på de delar av rikslagstiftnin .. 

gen, som beröra kommunalbeskattningen. Innehållet i försla~et är 

följande: 

Skattskyldig är berättigad att vid kommunalbeskattningen från e 

na seglationsinkomster es!: dr a!!;a för under landskapslagens giltighet 

0
tid, doVoS• åren 1954 - 1958, byggt eller från utlandet anskaffat 

fartyg med en.dräktighet av minst nitton registerton avdraga detb 

lopp, som i den skattskyldiges bokföring avskrivits såsom värdemin 

ningo Sådan värdeminskning får för i Finland anskaffat fartyg upp 

till 100 % av anskaffningsvärdet, medan värdeminskningen för i ut-

landet anskaffat fartyg får st~ga till 40 % eller, om fartyget i 

lighet med i landet gällande isavgiftsklassindelniti-g, till sin by 

~ · · ti·11 60 ~ av anskaffningsvärdet. · nad är förstärkt för gang i is, 1° 

dan denna gräns uppnåtts, skall gälla vad i allmän skattelagstift 

S d avskrivningen fortgått, ning är stadgat om värdeminskningar. e a.n 

tiJ..l dess fartygets anskaffningsvärde blivit i beskattningen i de 

a··ger samma a··gare eller hans rättsinnehavare helhet avskrivet, 
iCk 

vidq_re rätt till värdeminskning för fartygets vidkommande. I rH 

~J.a··.r främJ·ande av sjöfarten finnes icke nå lag om skattelättnader 

d Detta a .. r även fallet med stadgandet 
motsvarande stadgan e. 

i 6 § 

103 

förslaget.; som. b.erä.tt igar t axeringsmyndighet erna till om.fångst axe-

ring, då ingen eller blot± ringa·,inkomst återstår sedan tillåten 

avskrivning. g-jorts.,, Dessa. stadgande~ har. -::lsan<i91q;i.psstyreJsen av lämp-

lighetsskäl ·intagit~. i. förslaget. 

·· · '· Rätt till avskrivning .:för .i. utlandet anskaffat.·-i'artyg. tillkommer 

ägare~ då fartygets äl.de-r· vid köpets ingående: understeg tjugo år. 

Rät-t ;-t -ill i landskapslagen . .sta"dgad· av.skrivning A;illkommer skatt-

skyldig, då avtal ingåtts om.anskaffande av , fart.yg. 

Har skattskyld.ig förl.orat~; sitt . . fartyg, vars ,värde blivit nedsatt, 

såsom · i· landskapslagen . stadgas·, , och är ,den ers&itt-ning, , han av denna 

orsak erhållit såsom. fö,rsäkring. stör:ee än fartygets. vid. beskattnin-

gen icke avskrivna anskaffningsvärde, skall skillnad:en åt'er hänfö- . 

ras till skattepliktig inkomst, likväl icke, om skattskyldig för 

skattenämnden ·fö-Tet-er---'- utre<lni.ng . över; ... att · han under: ·skatteåret in-

satt förenämnda skillnad-eller -~del däTav ,i Finlands Bank för fram- ·· 

tidir anskaffning av·-farty-g, i vilket "'fall vid 'kominunalbeskattningen 

skatt · för motsvarande del .. ~c~e skall uppbäras. Detta sistnämnda 
r'(.f {, k'i/t~;. 

J.:,z .~.··~ ... ,~ 
,,~ . 

är en förmån, som enligt rikslagen icke tillkommer skattskyldig 

vid komniunalbeskattningen. -

En föi-måni som även tillagts skattskyidig i iandskapet, men som 



··• ~ •, 

icke tillkommer skattskyldig i riket, är att stadgandet i rikslage. 

därom att värdeminskning-en skall. beviljas blott då för kommuns ska 

temyndigheter presteras utredning om, att alctiebolag för skatt eäre 

i dividend utdelat högst två procent på akties. beskattningsvärde 

eller öppet eller rederibolag en vinstandel icke överstigande tret 

procent av årsvinsten, ej medtagits i förslaget till landskapslag, 

Landskapsstyrelsen har ansett det skäligt, att skattskyldig i land 

skapet-beviljas dessa förmåner . 

Landskapslagen är avsedd att tillämpas från och med qen 1 j anu 

1 d 1. nti" 11 utgången av år 1958. Landskapsstyrel ·1954 och vara gäl an e 

gl.. va na··rmare anvisningar om landskapslagens tff . sen kan vid behov 

lämpning. 

8 d nå lands1rapsstyrelsen vördsammast Hänvisande till förest~en e I r ~ 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

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

· av sJ·o·· farten i landskapet Ål om skattelättnader ,för frä:ntjande 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

l § • 

k ommunalbeskattningen i landskapet Åland 
Skattskyldig är vid 

i enlighet med' -
från seglationsinkomst berättigad att göra ~vdrag 

vad i denna landskapslag stadgas. 

2 § • 

Såsom i l § nämnt avdrag avses den värdeminskning skattskyldig 

i sin bokföring avskrivit från anskaffningsvärdet av under denna 

landskapslags giltighetstid byggt eller från utlandet anskaffat far-

tyg med en nettodräktighet av minst nitton registerton. 

Värdeminskningen får för i utlandet anskaffat fartyg uppgå till 

40 procent eller, om fartyget i enlighet med i Finland gällande is-

avgiftsklassindelning "till sin byggnad är förstärkt för gång i is, 

till 60 procent av fartygets anskaffningsvärde. Sedan förenämnda 

gräns uppnåtts, skall gälla, vad i allmän skattelagstiftning är 

stadgat om värdeminskningar. 

3 § • 

Sedan i 2 § nämnd avskrivning fortgått, till dess fartygets an-

skaffningsvärde blivit vid beskattningen i dess helhet avskrivet, 

äger samma ägare eller hans rättsinnehavare icke vidare rätt till 

värdeminskning för fartyget~ ~idkommande. 
_,.,:fl; . -

r'(.' I, g·'i/:~~); 

~.~ .. ~ ~~~.~·~1~ 
:,'(. "' 

4 § • 

. J denna landskapslag stadgad rätt till avdrag för i utlandet in-

köpt fartyg skall gälla blott, då fartygets older vid köpets ingåen-
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de understeg tjugo år. 

5 § • 

Ovan i denna landskapslag stadgad rätt till avdrag tillkommer 

. skattskyldig då avtal om anskaffande av fartyg ingåtts. 

6 § • 

, Skulle ingen ell er blott ringa inkomst återstå, sedan tillåten 

avskrivning gjorts, skall taxeringsnämnd äga rätt att prövningsvis 

påföra den skatt skyldige kommunalskatt, såsom i landskapslagstift. 

ningen om kommunalbeskattning säges. 

7 § • 

Har skattskyldig förlorat fartyg, vars värde blivit nedsatt på 

' sätt i denna landskapslag stadgats, och är den ersättning han av 

denna orsak erhållit såsom försäkring större än fartygets vid be-

skattningen icke avskrivna anskaffningsvärde, skall skillnaden åt 

hänföras till skattepliktig inkomst .• 

Jföreter den skattskyldige för skattenämnden utredning över , at. 

han under skatteåret för framtida anskaffning av fartyg insatt de 

i 1 mom. nämnda skillnaden elle;c del därav i Finlands Bank, skall 

b"ras 
- vid kommunalbeslcattningen skatt för motsvarande del icke upp a 

k 11 · o'"vrigt t illämoas, vad i r ikS' I fråga om sådan insättning s a i ~ 

'\ 

- ~ · · ~! :10 7. 

lagstiftningen om skattelättnader för främjande av s jöfarten därom 

är stadgat. 

8 § • 

Denna landskapslag skall tillämpas från och med den 1 januari 

1954 och vara gällande intill utgången av år 19580 Angående lan d-

skapslagens til lämpnine; kan landskapsstyrelsen vid behov giva närma-

re anvisningar. 

Mariehamn, den 3 februari 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Landskaps sekreterare //. I/...._._ t.._ . 
i. vst orm bom. 


