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A l a n d s l a n d s k a p s s t y r e l 

s e s framställning till Ålands landsting 

med förslag till landskapslag om skatt elätt-

nad för sjömän vid kommunalbeskattningen i 

landskapet Åland. 

I riket har sjömän berättigats till ett avdrag om 15 % av löne-

inkomst från fartyg, dock högst 50.000 mark vid såväl stats- som 

kommunalbeskattningen, första gången vid beskattningen för 1952 års 

inkomster. Enahanda skattelättnad vid komnru.nalbeskattningen infördes 

här första gången vid beskattningen av 1953 års inkomster och gällde 

endast detta år, då det var osäkert om samma skattelättnad ånyo skul-

le komma sjömännen till del för följande år i riket. Det har likväl 

visat sig, att det interimistiska undantagsstadgandet förnyats var-

je år sedan 1952, varför enahanda skattelättnad borde komma jämväl 

de åländ$ka sjömännen till del. 

Då skattelättnaden infördes i ( landskapet ett år senare än i riket, 

anser landskapsstyrelsen att den borde bibehållas ett år längre hår 

ifall den skulle upphöra i riket. Därför har landskapsstyrelsen i 

föreliggande förslag intagit ett stadgande om att denna undantags-

bestämmelse för denna gång skulle gälla också 1955 års inkomster, 
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ehuru detta inte ännu blivit fastställt i riket. 

· På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsam 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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angående interimistiskt undantagsstadgande för kommunalbeskatt 

gen i landskapet Åland. 

I enlighet med Ål~nds landstings beslut stadgas: 
\ 

1 §. 

Skattskyldig äger rätt att vid kommunalbeska~tningen från 

inkomst avdraga femton procent av totalbeloppet av sin lönein 

från tjänstgöring på fartyg i trafik mellan utländska hamnar 

mellan finsk och utländsk hamn, dock iuke mer än femtiotusen 

2 §. 

I 1 § nämnd rätt till avdrag skall gälla beträffande 1955 

1956 års kommunalbeskattning i landskapet Åland. 

Mariehamn, den 2 februari 1955· 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~fat~µ;;~ 
Hug lf o'hansson. 

Landskapssekreterare 

lf Sund.man. 
t.f. 


