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LAG- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

nr 4/1968-·69 nec1 anledning av Ålands land~ 

skapsstyrelses frm,rntällning till Ålands 

landsting ned förslag till landskapslag 

angående ändring av. landskapslagen oD sjö~ 

r,1ansskatt i landskapet Åland. (Nr 40/1968). 

Sedan landstinget över föreni:Lcmc1a franställning inbegärt lag- och eko~ 

noniutskottets betänkande 9 har utskottet behandlat ärendet och får här

med vördsant anföra följande~ 

Franställningens ~~ndanål är att få till stånd en acceptabel lösning 

det probleD 9 son uppstått på grund av att tilliinpningen av sjönansskat~ 

telagstiftningen i de nordiska länderna nedfört betydande skattebortfall 

särskilt för de åländska kor:inunern2. 

Beträffande km~munernas berättigande att erhålla konpensa tion för 

ifrågavarande skattebortfall 9 har utskottet konstaterat 9 att då överens-· 

konuelsen on en.genensan sjör:mnsskattelagstiftning ingicks i Norden? för

utsattes att syst8l~18t skulle ifråge., oi.: skattefördelningen nedföra en viss 

utjä:oning nellan de nordiska länderna. Detta har också blivit fallet för

utoD i förhållandet uellan Sverige och ll'inland 9 där dessuton Åland har 

visat sig stå i en ofördelaktig siirstiillning jänfört ned rikets övriga 

delar. Sålunda frarigår det av företagna utredningar, att skattebortfallet 

för Ålands del utgör drygt 450. 000 ne:-i,rk i året uedan not svarande belopp 

för SBE1tliga koLllimner i riket endast stiger till 100. 000 nark per år. Ff r 

Ålands vidkmTii1.ande är skattebortfe.llet icke heller tillfälligt utan kan 

ned största säkerhet förutsättas blivci, best§rnnde och nåhända även öka i 

frm1tiden. 

Utskottet anser icke att skattebortfallet för de åländska ko:onunernas 

del kan jfö-;iföras ned sådant skattebortfall 1 so:o uppstår på grund av eni

gration, enär de åländska sjönännen fortsättningsvis håller sin fm;.1ilj 

på Åland och sålunda utnyttjar sai:.-ihället. tjänster, varenot vid en eLiigra

tion skattelje·Lalaren vanligtvis bosätter sig ned sin fanilj på annan ort, 

och då också kon:uer i åtnjutande av de förE1åner sarJ.hället till vilket han 

betalar skatt, kan erbjuda. 

Enligt vad utskottet erfarit konner utredningskonnitten att föreslå, 

att kor;muner 1 vars slca ttebortfall understiger en viss nininigräns, icke 

skall erhålla k01~1pensation, nedan enligt det i landskapsstyrelsens frm~1-

ställning föreslagna systeE1et saE1tliga åländska komrmner skulle komua i 

beaktande vid konpensationen av skattebortfallet utan någon ninimigräns. 

Utskottet finner detta notiverat enär kourriunernas antal på Åland är så 

litet, att det icke kan leda till några: praktiska svårigheter att jänväl 
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kor.1pensera en koLnimn med ett obetydligt skattebortfall. 

Utsko ttet f i nner det jänväl n10 tivera t 9 att l andskapsstyrelsen i detta 

skede frar1l ägge r sitt lagförslag 9 enä r detta ger nö jlighet för lands

tinget 9 att redan nu fatta ställning -t;ill fördelningsprincipen 9 så att 

hinder härvidlag icke f öreligger då koupensationen blivit en realitet. 

I anseende till vad ovan anförts f år utskottet hä rned vördsamt fö re

slå, 
a tt Landstinget måtte godkänna lagför

slaget i den lydelse landskapsstyrelsen före 
slagj_ t. 

Mariehax,m den 16 decenber 1968 . 

På lag~~~ts vägnar: 

Val ter lfordas 
ordförande 

. I. 
<=o:::::::'--

e Olofsso --
sekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas 9 viceordföranden 

Viktor Arvidsson saIJ.t l edanö terna Einar Haubrudd 9 Olof Jansson och Olof 
Lind ström .. , 
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Qjömans?Jiatt erlagd år 1967 av åländska sjöm~n i tjänst på svenska fartyg. 

Kommun· Antal 

Mariehamn 148 
Brändö 1 
Eckerö 5 
Finström 14 
Föglö 10 

Geta l 

Hammarland 11 
Jomala 21 
Kumlinge l 

Kö kar 3 
Lemland 7 
Lumparland 1 
Saltvik 18 
Sottunga i 

..L 

Sund 9 

Vårdö 4. 
Sammanla~t 255 

-"- i mk(80~45) 

Sjömansinkomst Svensk sjömans-
sv .kronor skatt sv.kronor 

2.855.507 883.010 
10.354 3.863 
83. 818 25.486 

223.283 62.546 
122.354 38.622 

20.500 4.253 
185.589 54.043 
359.861 98.497 
11.469 3.287 
38.150 12.120 
55.329 15.990 
22.534 3.964 

213.082 60.150 
10.618 2.395 

134.484 36.160 
48.047 16.062 

Beräknad kom
munal andel 
frångången sv. 
sjömansskatt i 
mark (kurs 80,45) 

355.191 
1.554 

10.252 
25.159 
15.536 

1.711 
21.739 
39.620 
1.322 
4.875 
6.432 
1.595 

24.195 
963 

14.545 
6.462 -

4.394.979 1.220.491 - ---~-~_5_2_1.151 
3.535.760 1.062.335 

Antal anställda sjömän un
der en tid av mer än 6 
mån. under året 1967 
Befäl Manskap 

63 24 

1 2 
2 6 
3 

1 
3 2 
5 6 

1 
1 1 

2 
1 
3 9 

1 
2 4 

2 
84 62 


