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LAG- 00! EKONOMIUTSKOTTETS 13ETÄNKJ\NDJJ nr 25/ 

1982-83 med anledning av ltm Alarik Iläggbloms 

m.fl.hemställningsmotion till landskapsstyrelsen 

om åtgärder för att de ersättningar kommunerna 

erhåller för frångången sjömansskatt beaktas 

när kommunernas gemensamma kostnader fördelas 

enligt skattöresprincipen. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets betänkande över nämnda 

motion. Utskottet som i ärendet hört finanschefen Dan Eriksson får vördsamt 

anföra följande. 

Utskottet har konstaterat att det vid fördelningen av sådana för kommunerna 

gemensamma kostnader som uppdelas mellan de olika kommunerna i förhållande till 

deras skattöreantal under föregående år hittills inte tagits någon hänsyn till 

ersättningar vilka med stöd av en överenskommelse mellan Finland och Sve-

utbetalas till kommunerna som ersättning för dtt skattebortfall som upp-

står grund av att åländska sjömän på svenska fartyg erlägger sjörnans-

skatt i Sverige. Anledningen härtill har utskottet funnit vara att i de olika 

lagar som reglerar fördelningsfrågan (t.ex. S § 1 mom. in fine landskapslagen 

om folkhälsoarbetet (22/73)) föreskrivs att på sjömansinkomst heräknas ;int;ilet 

skattören sålunda att det av sjörnansskatt till kommunen redvisade beloppet i 

mark skall multipliceras med talet sju och dessa bestämmelser har av landskaps

styrelsen tolkats så strikt att de inte ansetts omfatta den nämnda ersättningen 

för bortfall av kommunalskatt, 

om inte detta rent formella hinder flUlJlits skulle problem ändå hu upp

stått eftersom fördelningen skall göras på basen av föregående års ersätt

ning och på grund av den omständliga handläggningen har utbetalningarna inte 

gjorts förrän cirka två år efter skatteåret. Visserligen har handläggningen 

förbättrats och uppgifterna inkommer nu betydligt snabbare än tidigare,men 

det skulle trots det inte vara möjligt att i samtliga fall vänta med kostnads

fördelningen tills uppgifterna för föregående år inkommit. Således skulle det 

beträffande dessa ersättningar vara nödvändigt att införa ett nytt system så 

att Lex. de senaste siffrorna som finns til 1 gängliga beaktas. 

Utskottet har funnit att den ändring av beräkningsgrunderna för fördelningen 

av vissa kostnader mellan olika korrnnuner som motionärerna föreslår i och för 

sig är av mindre ekonomisk betydelse för kommunerna, men anser ändå att 
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ändringen är befogad med tanke på att fördelningen bör vara så rättvis som 

möjligt. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

~lfarieharnn den 12 september 1983, 

att Landstinget hemställer hos landskapssty

relsen om åtgärder för att de ersättningar 

kommunerna erhåller för frångången sjömans

skatt beaktas när kommunernas gemensannna kost

nader fördelas enligt skattöresprincipen. 

På lag- och ekonomiutskottets vågnar: 

Bjame Björklund 

ordförande 

Elisabeth Naucler 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordf. Björklund, v.ordf. Berg samt ledamöt. Boman, 

Lönn och Söderholm. 


