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STORA UTSKaITETS BETi\NKJ\NDl: nr 30/ 1983-84 mccl 

anledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till landskapslag 

om konuntmalbeskattning av rederibolag och red;ire. 

Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande 

nr 8/1983-84. Utskottet,som i ärendet hört redaren Bror Husell och redaren 

Stig Lundqvist, får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har efter omröstning (5-5), i motsats till lag- och ekonomi

utskottet, beslutat föreslå att framställningens lagförslag godtas med 

vissa sm.1rre justeringar. Utskottets majoritet (ordf. Boman,v.ordf. S.-0. 

Lindfors, ledarnät. Roy Jansson, Lundberg och Sagulin) ansåg att det inte 

finns tillräckligt vägande skäl för att förkasta framställningen utan den 

åländska sjöfartsnäringen bör tillförsäkras likvärdiga förmåner som gäller 

i riket. Dessutom vill utskottet poängtera att införandet av lagen inte är 

till nackdel för den åländska sjöfarten. Enligt utskottets uppfattning bör 

dock en ny framställning i brådskande ordning utarbetas som mer än förelig

gande förslag beaktar den traditionella åländska partrederiverksamhetcn. 

Partrederi har under lång tid varit den helt dominerande verksamhetsfonnen 

för åländsk sjöfart. I synnerhet under "skutepoken" var systemet med seglande 

delägare utpräglat. Men även j dag är det vanligt inom smfitonnagcscktorn att 

delägatna arbetar ombord på fartyget. Aven inom den övriga sjöfartsnäringen 

förekommer partrederier. Bildandet av nya partrederier har dock avtagit 

mycket beroende på att om delägarna är fysiska personer har de i beskattnings

hänseende inte varit jämställda med juridiska personer. I detta avseende för

utsätter utskottet att landskapsstyrelsen vid utarhctandct av en ny framställ

ning beaktar vad lag- och ekonomiutskottet anför i sitt betänkande. 

Utskottets minoritet (ledamöterna Gustafsson, Johansson , Wi 1 helms , Obcrg 

och NordlunJ) omfattade lag- och ekonomiutskottets betänkande i tircndct 
och ansåg att framställningen borde förkastas och att en ny framställning 

utarbetas i brådskande ordning. 
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Detaljmotivering. 

3 § 1 mom. Hänvisntngen (32/69) för landskapslagen nm kommunalsk;c1tt för 

näringsverksamhet har införts. 

2-J.:.. Eftersom det vad utskottet erfaritår 1983 inte fanns något rederi

bolag i den form 1 § förutsätter har år 1984 införts som första år då 

lagen föreslås att bli tillämpad. 

Klämmen. Utskottet föreslår att ordet snarast i lag- och ekonomiutskottets 

kläm utbyts mot i brådskande ordning. 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Landstinget måtte antaga lagförslaget i 

följande lydelse: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kommunalbeskattning av rederibolag och redare. 

(Ingressen som i framställningen). 

och 2 §§. 

(Som i framställningen). 

3 §. 

En mot redarens fartygslott svarande del av anskaffnings- och grund

förbättringsutgifternaför fartyg som i denna lag avsett rederibolag an

skaffat, liksom även den till fartyget hänförliga delen av anskaffnings

utgiften för fartygslott som redare förvärvat i nämnda bolag, avdras från 

redarens inkomster på det sätt som stadgas i 30 § landskapslagen om kommunal

skatt för näringsverksamhet (32/69), vilken lag iakttas även annars i 

tillämpliga delar, om fartygslotten utgör anläggningstillgång i den 

affärsrörelse som redaren bedriver. 
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Red;.U'e som inte. J.år gö1·a i I mom. avsett avdrag får avdra ut

gifterna under det skatteår under vilket fartyget eller fartygs

lotten har överlåtits. 

4 §. 
(Som i framställningen). 

5 §. 

Denna lag tillämpas på rederibolag, bildat av samfund som idkar affärs

rörelse, i de fall då bolaget bildats och det bolaget tillhöriga fartyget 

antecknats i fartygsregistret i redarnas namn år 1984 eller senare. 

Dessutom föreslår utskottet 

Mariehamn den 29 mars 1984. 

att Landstingetmåttehemställa hos landskaps

styrelsen om att en till dm.åländska rederi

näringen bättre anpassad framställning i ärendet 

utarbetas i brådskande ordning. 

På stora utskottets vägnar: 

Tage Boman 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Boman, v.ordf. S.-0. 

Lindfors, ledamöterna Gustafsson, Roy Jansson, Johansson, Lundberg, 

Sagulin, Wilhelms och Öberg samt ersättaren Nordlund. 


