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SAMMANFAITNING

Republikens presidents förslag
Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande
av vissa bestämmelser i avtalet m~llan de nordiska länderna för att undvika
dubbelbeskattning beträffande skatter, på inkomst och på förmögenhet träder i kraft i
landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

Ut$kottets förslag
Utskottet tillstyrker att lagtinget bifaller lagen.

UTSKOITETS SYNPUNKTER

Allmänt om dubbelbeskattningsavtalet
Gällande avtal mellan de nordi*a länderna för att undvika dubbelbeskattning ingicks den
12 september 1989 och tillämpades första gången vid beskattningen för år 1990.
Landstinget lämnade den 22 januari 1990 sitt bifall till avtalet. Tidigare motsvarande
avtal mellan de nordiska länderna har ingåtts 1983 och 1987 och också då bifallits av
landstinget. Ändringarna i förhållande till tidigare avtal i det föreliggande avtalet
föranleds främst av ändringar i ~kattelagstiftningen i de avtalsslutande länderna och av
behov som uppkommit i samband med tillämpningen av tidigare avtal.
Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet till den i framställningen
ingående l~gen.

Ersättning för skattebortfall på grund av sjötjänst
Enligt såväl föreliggande som tidigare nordiska avtal för undvikande av
dubbelbeskattning beskattas sjömän i det land där fartyget är registrerat. Landstinget har
därför vid behandlingen av tidigare avtal särskilt uppmärksammat frågan om ersättning
till de åländska kommunerna för det bortfall av kommunalskatt som föranleds av att
åländska sjömän som arbetar på svenska fartyg beskattas i Sverige. Från och med år
1977 har Finland och Sverige i stöd av särskilda överenskommelser ersatt de åländska
kommunerna för detta skattebortfall. ,Enligt det senaste protokollet av den 8 december
1988 skall Finland och Sverige gemensamt under åren 1988, 1989 och 1990 ersätta de

-2åländska kommunerna med 2.000.000 mark per år. Protokollet har därefter inte förnyats
eller reviderats och några medel har inte heller efter 1990 erlagts till de åländska
kommunerna.
I sitt svar på spörsmålet nr 1/1993-94 redogjorde landskapsstyrelsen för sin hantering av
ersättningsfrågans utveckling efter år 1990. Landskapsstyrelsen har även efter detta vid
flera tillfällen, senast i augusti 1996, haft kontakter i ärendet med finansministeriet, dock
utan att tillsvidare förmå avtalsparterna Finland och Sverige att ingå nya
överenskommelser i saken. Samtidigt måste konstateras att antalet åländska sjömän på
svenska fartyg efter omstruktureringar inom bilfärjesektorn numera är relativt lågt. Enligt
vad utskottet erfarit utgår landskapsstyrelsen likväl fortfarande från att frågan om
eventuella ersättningar åtminstone för något år efter 1990 inte slutligt avförts från
dagordningen. Utskottet uttalar sitt stöd för landskapsstyrelsens strävanden.

ÄRENDETS BEHANDLING
Lagtinget har den 13 november 1996 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.
Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund och t.f. kanslichefen Peter
Lindbäck.
I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice
ordföranden Jansson samt ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm.

UTSKOTTETS FÖRSLAG
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet
att Lagtinget ger sitt bifall till att
lagen träder i kraft · i landskapet
Åland till de delar det ovan nämnda
avtalet faller inom: · landskapets
behörighet, under förutsättning att
riksdagen antar lagförslaget i
oförändrad fonn.
Mariehamn den 19 november 1996
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