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STORA UTSKOTTETS betänkande m 7/1954 med 

anledning av landskapsstyrelsens framställ

ning till Ålands landsting med förslag till 

landskapslag om skattelättnader för främjande 

av sjöfarten i landskapet Åland. (Ng 3/1954) 

Landstinget; som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkan 

de m 4/1954, har däröver inbegärt stora .. utskottets utlåtande. 1

1 

Stora utskottet har vid behandlingen av ärendet i huvudsak 

omfattat lagutskottets betänkande~' men vill dock beträffande föl

jande paragrafer i lagförslaget föreslå följande ändringar: 

..l..i!. Sista ordet i_ paragrafen: "lag" ersättes med "landskaps-

lag"., 

!.....å!. I paragraf en stadgad ålder för inköpt fartyg borde för 

erhållande av rätt till ifrågavarande avdrag skäligen ändras till • 
1 

tjugofem år. 

~ Stora utskottet anser det vara till nytta för sjöfarten~'. 

om ett rederi~ som förlorar sitt fartyg, insätter ifrågavarande 

del av f örsäkringssumman på ett spärrkonto i Finlands BanJ.c för 

att för dessa medel anskaffa ett annat fartyg i stället för det 

förlorade, och om rederiet inom lagens giltighetstid sedan an-

skaffar ett nytt fartyg är det skäligt att kommunalskatt icke 

uppbäres på försäkringsbeloppet. På grund härav önskar stora ut

skottet åter införa det av lagutskottet utelämnade andra momentet 

i landskapsstyre+sens lagförslag. 

Storij utskottet, som ~p~~r ärendets behandling hört ombuds-
··r.: (, t:'llf~;. 

mannen i Ålands redarfö~~hi~g, vicehäradshövdingen Stig Lund-

qvist såsom sakkunnig, får med hänvisning till vad ovan framhål

lits vördsamt föreslå, 

att landstinget ville antaga lagförslaget 

i den lydelse lagutskottet föreslagit; dock 



", I,•• 

sålunda att nedannämnda paragrafer erhålla ' 

följande lydelse: 

3 §. 

"Sedan i 2 § nämnd avskrivning fortgått, till dess fartygets 

anskaffningsvärde blivit vid beskattningen i dess helhet av

skrivet, äger ingen vidare rätt till avskrivning rum enligt de~ 

landskapslag. 11 

4 §. 

"I denna landskapslag stadgad rätt till avdrag för i , ,_+.le,nrl~ · 

:!.r.gående understeg tjugofem år." 

1 § mom. 2. 

- - - - - - - - -
"Företes den skattskyldige för skattenämnden utredning över, 

att han under skatteåret för framtida anskaffning av fartyg ins 

den i 1 mom. nämnda skillnaden eller del därav i Finlands Bank, 

skall vid kommunalbeskattningen skatt för motsvarande del icke 

uppbäras. I fr_?._ga om sådan insättning skall i övrigt tillämpas, 

vad i rikslagstiftningen om skattelättnader för främjande av sj 

farten därom är stadgat." 

Mariehamn den 18 mars 1954· 

På stora utskottets vägnar: 

karl'~~~,, 
~ 0-______ __, 

alter Johansson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Carl Holmq_vist ,- videord 

föranden Gunnar Halmberg samt ledamöterna Gunhild Berglund, 

Hugo Carlsson, Philip Eklöw, Anton Fällman, Trygve Johansson, 
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Helge Klingberg, Bertil Söderlund och Wilhelm Wilen. 


