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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår beskattningen av inträdesavgifter vid filmvisningar i 
biograf helt skall slopas genom att landskapslagen om biografskatt (65177) upphävs. 



Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Bakgrund 

I enlighet med 1 § landskapslagen om biografskatt (65177) beskattas inträdesav

giften vid filmvisningar i en biograf. I samma paragraf stadgas att rikets biografskatte

lag (FFS 366/ 64) och biograf skatteförordning (FFS 367 I 64) är tillämpliga vid skatte

uppbörden med de undantag som anges i landskapslagen. Om någon av de nämnda 

riksförfattningarna ändras eller upphävs skall de ändrade bestämmelserna gälla respekti

ve sakna giltighet även i landskapet. 

Det egentliga syftet med biografskatten är att genom olika skattesatser på olikartade 

filmer bidra till en hög kvalitet i biografernas filmutbud. Skatten utgör samtidigt en 

inkomst för landskapet. Skattens betydelse för kvaliteten hos de filmer som visas har 

nu avsevärt minskat, främst till följd av det ökade televisions- och videoutbudet. 

I riket har föreslagits att lagstiftningen om biografskatt skall upphävas från den 1 

januari 1994 (RP 121/93). 

2. Förslagets ekonomiska och organisatoriska verkningar 

Biografskatten utgör för närvarande tio procent av inträdesavgiften till filmvisning 

i vissa större biografer i tätbefolkade områden. Anses en film ha ett dåligt innehåll eller 

vara svag till sin "konstnärliga kvalitet eller moraliska halt" (2 § biografskattelagen 

FFS 366/64) utgör skatten dock trettio procent av inträdesavgiften. Biografskatten kan 

i enlighet med 2 § landskapslagen om biografskatt helt eller delvis nedsättas om fyra 

procent av inträdesavgiften ges till landskapet för att användas till "främjande av 

filmskapande verksamhet på Åland eller för annan kulturell verksamhet inom land

skapet". Filmvisningar med vetenskapliga filmer, undervisningsfilmer och liknande är 

dessutom helt befriade. från skatt. 

Biografskattens betydelse som inkomst för landskapet är liten. Det har under de 

senaste åren rört sig om ca 20.000 mark årligen. Den motsvarande skatteutgiften har 

dock avsevärd betydelse för den nu enda biografrörelse i landskapet som omfattas av 

bestämmelserna. 

Förslaget har ingen organisatorisk verkan. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



2 Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om upphävande av landskapslagen om biografskatt 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 1juli1977 om biografskatt (65177). 

2 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas från och med den 1 januari 

1994. 

Mariehamn den 4 november 1993 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


