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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

N~o 9/1948. till l andskapslag ang ående åtgärder för turismens 
I 
I främjande i landskapet Åland. 

Den 26 januari 1948 ingavs till landska.psnämnden en sålydande skri~ 
I 

,.- I 

.1 

velse~ 

uTil·l .lands landskapsnämnd. 

Vid ett tidigare tillfälle i samband med Alands Tµristförenings 

anhållan om upptagande av ett anslag om 200.000 mark i landskapets 

budget för turismens befrämjande för detta år har föreningen för 

landskapsnämnden framfört sina synpunkter beträffande den trängande 

nödvändigheten av, en radikal omlägg.ning a.v den å ländska turismens 

organisatipn. Vid Mariehamns hanielskammarförenings höstmöte den 

22 november senaste år utvecklade sedermera föreningens sekreterare 

närmare dessa, planer och de 8. tgärder, som borde vidtagas för att de-

finitivt bringa den åländska turismen ur det ohållbara provisorium, 

under v~lket den hittills tvungits utöva sin verksamhet på grund av 

otillräckligt. ekonomiskt. underlag. Härvid fastslogs ~om slutmål 

att en fast, välavlönad person ovillkorligen måtte anställas i den 

. I 
åländska turismens tjänst för att handha och driva dess mångsidiga o 



krävande arbetsuppgifter, s å framt ~_ land ej ohjälpligt skall dist an tioner om j land och aländska förhål landen bör höra till denna 

seras av andra orter i den konkurrens o t b m semes erpu liken, som eftei tjänstemans självklaraste och allra viktigaste uppgifter. Hans av-

kriget med all sannolikhet kommer att uppdriva.s till sin höjdpunkt 
I 

löning bör vara så rundligt tillmätt, att den garanterar en god ut-

Denna persons arbetsuppgifter och verksamhet ha vi t ·an· kt t 
OSS U Vidga. 

komst åt sin innehavare och skänker arbetsro och intresse i en för 

de så, att han jämsides med sin tidi gare funktion som sekreterare 1 
vår bygd såväl materiellt som kulturellt så betydelsefull närings-

Turistföreningen ~ventuellt skulle anställas som en landskapets sär gren. En.särskilt vägande insats kan denna tjänsteman göra, då det 

skilda tj~nsteman i turistärenden. D enna tjänsteman, som kunde be. g~ller att hävda den . åländska turismens positioner gentemot infly-

nämnas turistintendent, skulle föredraga till sitt område hörande tanden och intrång från utomåländskt turisthåll. ~nder lands Tu-

ärenden i landskapsnämnden. H'·· i 6

~ - ar genom skulle turismen få en fas t ristförenings tillvaro har föreningen åtskilliga g ånger fått avvärja 

övervalaling av landskapsmyndigheterna och dess skiftande behov och allvarliga försök fr&n dylika kretsars sida att tilltvinga sig hege-

utvecklingstendenser erhå lla möjlighet att oavbrutet uppmärksam- moni ·över vår lokala turism. 

mas och beaktas. TJ·a··n t 0 

s emannen i .fraga, som bör fylla stora ford rin Emellertid inse vi, att de anslagsmedel, som äro att påräkna i 

gar beträffande initi9.tivkraft, språkkunskaper, reklamteknik, organi landskapets ordinarie bu_dget, . ej äro tillfyllest att f örverkliga 

tionsförniåga och framför allt stilistisk färdighet, skulle så att ovan framförda planer. Då en motsvarande befattning inom riket ej 

säga hålla alla turismens ~rådar 1 sin hand. p · a honom skulle an- theller förekommer, torde en kompensation för bestridande av kostna-

komma ~t driva eller taga initiativ till all den skiftande verksam• derna för en dylik tjänst 1ej vara att pår~kna. Inom undertecknade 

het, som kan tänkas vara förenad med den °1 a ändska. turismen, såsom rek• o~ganisationer har frågan ingt ende diskuterats, varvid man kommit 

lam , och propaganda verksamhet i olika former, b 0 · yraverksamhet, inspek• till den slutsatsen, att endast en lagstiftning på området kan fram-

tionsuppgifter, grundande av affärsfo··retag i t i ur smens tjänst med me" bringa de medel, som äro erforderliga för en fullt tryggad .framtida 

ra dylikt• Att på olika sätt sprida upplysningar och lämna informe'" . verksamhet för den å ländska. turismen. .Det. kan under inga omständig-



heter anses vara oskäligt, att en ringa procent av de miljonin .. 
avaThnänheten. Självfallet måste nämnda företag åläggas kontroll 

komster turismen direkt tillför landskapet anslås till turismens 
och härför lagstadgad bokföringsskyldighet i och för skattens inle-

organisation. Då vi genom vår .självstyrelse ha möjlighet till 
vererande till landskapsmyndigheterna. Beträffande chaufförer och 

särlagstiftning i detta fall, anse vi detta medel nu böra tillgr1. 
bussägare måste skatten erläggas direkt av företagaren, då det stö-

pas, då ingen annan metoa. torde kunna avskilja de driftmedel från 
ter på praktiska svårigheter och dessutom e' j är förenligt med hävd 

turist intäkterna, som oundgängligen äro nödiga. Vi. kunna nämna att 
att uttaga skatten av trafikanten. Landskapsmynd~gheterna skulle 

ett likartat f örfararne tillämpas t ~·.x. i Frankrike, där 5 % på ho· 
fr b.n år till ä r fastställa den skatt, som i detta fall bör upptagas. 

tell- oqh andra likartade notor i så kallad främlingsskatt anslås 
Vad beträffar handelsföretagen ha dessa självfallet en avsevärd di-

för turismens främjande. 
rekt inkomst av turismen. I detta fall torde det dock vara svårt 

\. 

Ehuru stora lager av den åländska befolkningen direkt eller in• 
att finna en praktisk form.el för skattens uttagande. 

direkt profiterar av turismen, kan man likväl ej tillämpa denna nä• 
Om man räknar :rood en näringsskatt av 1 % skulle enligt de ap proxi-

ringsskatt för hela landskapet utan undantag, rren vissa affärs- och 
mativa beräkningar, som gjorts de skatteintäkter, som härigenom vore 

yrkesgrupper synas framom andra ha en så pass direkt inkomst av t u• 
att påräkna, belopa sig till minst 500.000 mark. 

rist strömmen, att de främst borde komma i fråga, om att ett lagför· 
Vi önska slutligen framhålla det ohållbara i att i längden å-

slag skall utarbetas på detta område. Hit hör då hotell, restaura 
välva ansvaret för en så viktig framtida näringsgren som turismen . 

matserveringar, pensionat, kafder, bil- ~ h bussägare och andra f öre 
enbart på en enskild förening, vars styrelse ej kan ha tid och kraf-

tag, som bevisligen ha sin direkta inkomst av turismen. Beträf.ta nde 
ter att .allt framgent söka s kapa, förutsättningar för miljoninkomster 

hotell, restauranger, matserveringar,. kafder och pensionat anse vi 
till landskapet. En vidare fördelning av skyldigheter och rättighe-

att denna näringsska.tt lämpligen kunde antecknRs på betalningsnotan 
ter måste åstadkommas, och det är just detta förslaget till lagstift-

1 likhet med t. ex. serveringsavgiften och komme således att erläggas. 
ning på det turistiska området syftar till att genomföra. För land-
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Försummar skattskyldig at"t inom stadgad tid tillställa skatte ... Landskapsnärnnden kan på ansökan besluta om nedsättning av eller 

nämnden i 3 § ·nämnd anmälan och underlåter att ~göra detta trots er ... 
befrielse från den fastställda skatten. Ansökan därom skall till 

hållen uppmaning eller är det uppenbart, att mindre omsättning än 
landskapsnämnden ingiv·as före den i 6 § nämnda inbetalning st idens ut - , 

den ,verkliga ungivits, äger skattenämnden befogenhet att faststäl la 
gång och åtföljas av utredning över de omständigheter, vilka lig&a 

skatten enligt en av densamm,· a uppskattningsvis b t·· d t es · am omsä tning . 
till grund för ansökan. 

Skattenämndens beslut ang~ende påförd skatt skall delgivas vede r-
Där särskilda skäl .föreligga, kan landskapsnämnden befria skatt-

bärande sålunda, att honom i tjänsteväg tillställes utdrag därur. 
skyldig från erläggandet av skatt i des·s helhet eller till en del. 

5 §. Landskapsnänmdens beslut angående nedsättning av eller befrielse 

Har skattskyldig rörelse under ska.tteåret övergå tt till a:rman 
från påförd skatt skall delgivas vederbörande sålunda, att honom i 

innehavare, ska.11 denc påförda skatten fördelas mellan innehavarna i 
tjänsteväg tillställes utdrag därur, försett med besvärsundervis-

förhållande till storleken av en vars omsättning.' 
ning och anteckning om delgivning. I be•slutet skall även ingå be-

6 §. 
stämmelse om tiden för skattens inbetalning. 

Påförd skatt skall till lam"-skapsn·a·mndens kamrerarEvdelnine; in-
9 §. 

betalas senast ~ 1nom april månad året efter i 3 § nämnd anmälan in-
Innehevare av skattskyldig rörelse åligger att å t person, som 

givits, såvida ej ansökan om nedsättning eller befrielse till land• 
därtill av landskapsnämnden förordnats, muntligen eller skriftligen 

skapsnämnden. ingivits, s t som i 8 § säges. 
giva de kompletterande uppgifter och utredningar·, vilka för skat-

7 §. 
tens fastställande äro av nöden samt förete sina affärsböcker och 

För ogulden skatt kan u'tmätning äga rum utan dom el ler utslae; i 
därtill hörande inventarie- och andra f örteclmingar, kontrakt, räk-

den ordning, som stadgas för utmätning av skatter. 
ningar, kvittenser samt övriga nödiga handlingar. 

8 §. 
10 §. 



~-- : ~ -" .,......,.. ·r. "'11. 
:~ ~ -~~t ;:: 
~~.:.~ · 
~ ~ Envar är skyldif; att hemlighålla vad· han i tjänsten eller i of-

fentlig befattnin~ erfarit angå ende skattskyldig rörelses ekonomis ke 

ställning eller aff ärsförhå llanden. 

11 §. 

I beslut, som i stöd av denna landskapsls.g fattats av landskaps-
. I 

nämnden, kan ändring sökas hos högsta förvaltningsdomstolen medel st 

skriftliga besvär, som :rred vidfogande ·av det överklagade beslutet 

senast .klockan 12 på den trettionde dagen, räknat från beslutets del-

fåe:nde, skall inlämnas ti 11 högsta förvaltningsdomstolens registra~ 

\ 
I I 

torskontor, men går b \eslutet dock oberoende av besvären omedelbart I 

i verkställighet. 

12 §. 

Har högsta förvaltningsdomstolen med avvikelse fr ån larrlskapsnämn• . 
dens beslut avlyftat påförd skatt eller nedsatt densamma, skall land• 

skapsnämndens karnreraravdelning på anhållan återbära det överdebitera• 

de beloppet jämte fem procents årlig ränta därå från skattens uppbörds 

dag till 9.terbetalningsdagen. 

Har skatt till följd av att_ omsättningen uppgivits oriktigt fast • 

ställts för låg, bör skattens belopp rättas och den skattskyldige å• 
' ·-

läggas inbetala tillägget,, dock senast under det tredje kalenderå ret 

efter utgången av det år, d å skatten, som skall rättas, debiterats 

eller .bort debiteras. I I 

13 §. 

Skattskyldig, som förswmnar a.tt inom utsatt tid erlägga påförd 

skatt, vare skyldig att i tilläggsskatt betala för v~rje fulla hundra 

mark å tta procents år.lig ränta från den dag, då avgiften senast 

hade bort erläggas. 

·14 §. 

V~r, som bryter emot stadgandena i denna landskapslag eller med 

stöd av densamma utfärdade bestämmelser, straffas, där ej för gär-

ningen e J ler försummelsen annorstädes i lag strängare straff är 

stadgat, med böter. 

Mariehamn den 31 januari 1948 • 

På landskapsnämndens vägna.rs 

Lantråd C\~-~L 
Viktor Strandfält. · 

Landskapssekretera.re -~.#/.-~~ 
Ch. Stormbom. 


