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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE

nr 33/ 1984-85 med anledning av landskapsstyrelsens

framställning

till

Landstinget rned förslag till
1) !andskapslag angående

upphävande

av landskapslagen om sjömansskatt i
landskapet Åland, samt
2) landskapslag om

tillämpning vid

kommunalbeskattningen av lagen om
avdrag för sjöarbetsinkomst vid beskattningen.
Stora utskottet har i ärendet mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr
21/1984-85. Utskottet, som i ärendet hört byråingenjören Göran Holmberg, riksdagsmannen Gunnar Jansson samt kretsombudsmannen för Ålandskretsen av Finlands skeppsbefälsförbund Rolf Andersson och förtroendemannen för däcksbefälet
på landskapsfärjorna Reino Kiviö, får härmed vördsamt anföra följande.
De ändringar i skattelagstiftningen beträffande beskattningen av sjöarbetsinkomst
som redan beslutats ifråga om statsbeskattningen samt kommunalbeskattningen i
riket avser att åstadkomma en omfördelning av statens och kommunernas skatteintäkter från beskattningen av sjömän

ti.11 kommunernas fördel. I stället för den

tidigare för den enskilde sjömannen särskilda sjömansbeskattningen skall sjömansinkomst i framtiden beskattas enligt normala bestämmelser i lagen om skatt
på inkomst och förmögenhet. I gengäld skall sjöman få göra de avdrag som övriga
skattskyldiga är berättigade till och dessutom ett särskilt avdrag för sjöarbetsinkomst enligt en särskild lag, vilken genom framställningen föreslås bringad i kraft
även i landskapet, dock i vissa avseenden modifierad.
Liksom lag- och ekonomiutskottet konstaterar stora utskottet att några beräkningar rörande reformens kommunalekonomiska följdverkningar för de åländska
kommunernas del inte presenterats. Under utskottsbehandlingen av ärendet har det
inte heller varit möjligt att frambringa något sådant material. Utskottet noterar
dock att enligt i riket gjorda beräkningar reformen för hela landets del skulle
innebära att kommunernas skatteintäkter för år 1986 skulle öka med drygt 10
milj.mark. Av landets hela antal sjömän var år 1982 ca. 9 % hemmahörande i
åländska kommuner. Utskottet förutsätter i likhet med lag- och ekonomiutskottet
att landskapsstyrelsen noggrant följer med reformens kommunalekonomiska verk-
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ningar särskilt med beaktande av att ett betydande antal ombordanställda på
landskapets färjor tidigare beskattats som sjömän. I fortsättningen kommer samtliga dessa att beskattas på samma sätt som landanställda med den rätt till olika
avdrag detta innebär.
Utskottet konstaterar således att den i framställningen ingående lagtexten innebär
att inkomst från anställning ombord pä samtliga landskapets färjor, såväl de
frigående landsvägsfärjorna som de linstyrda färjorna, i fortsättningen kommer att
beskattas enligt samma regler som i land förvärvad inkomst. Hittills har de
anställda. ombord på vissa av landsvägsfär jorna enligt sjömansskattenämndens
beslut beskattats enligt lagstiftningen om sjömansskatt. Enligt vad utskottet
inhämtat erläggs sjömansskatt för närvarande av något under hälften av de totalt
ca. 200 anställda på landskapets färjor. Med beaktande av trafikens karaktär och
allmänna likställighetssynpunkter har utskottet inte haft något att erinra mot
förslaget att inkomst från anställning ombord på landskapets färjor inte kommer
att underlyda definitionen på sjöarbetsinkornst såvitt avser kommunalbeskattningen
1 landskapet Åland.
Även stora utskottet finner det nödvändigt att den föreslagna lagstiftningen av
praktiska skäl träder i kraft samtidigt som motsvarande reformer ifråga om
statsbeskattningen, nämligen vid inkommande årsskifte. Utskotte.t förutsätter dock
att landskapsstyrelsen följer med de olika verkningarna av reformen och vid behov
inkommer till landstinget med härav påkallade förslag.
Med hänvisning tiU det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga de i
framställningen ingående lagförslagen
oförändrade.
Mariehamn den 3 oktober 1985.
På stora utskottets vägnar
Tage Boman
ordförande
Lars Ingmar Johansson
sekreterare
Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf.Bornan, v.ordf. S-0 Lindfors,
ledamöterna Roy Jansson, Johansson, Nordlund, Sagulin, \Vilhelms och Öberg samt
ersättaren Lundberg.

