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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om skattelättnader vid kommunalbeskatt

nin~en för allmännyttiga samfund som be

driver samhälleligt betydelsefull verk

samhet, 

I 13 § l mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 

1043L74} stadgas att allmännyttigt samfund är skattskyldigt endast 

för inkomst av rörelse, dock så att sådant samfund vid kommunal

beskattningen är skattskyldigt för inkomst av fastighet, som an

vändes för annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål. Enligt 

landskapslagen om kommunalskatt uä inkomst (45/76} skall i fråga

varande rikslag med vissa undantag, varom nu ej är fråga, tilläm

pas vid kommunalbeskattninu,en i landskapet, Lagen skall första 

gången tillämnas vid beskattnin~en av 1976 års inkomster. 

Genom en speciallag, nämligen lagen om skattelättnader för 

allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsfull 

verksamhet (FFS 680/76) har införts möjli~heter att ytterligare 

lätta skattebördan för sädana ~lmännyttiga samfund som skall 

anses bedriva samhälleligt betydelsefull verksamhet. Ansökan 

om skattelättnad skall riktas till finansministeriet, som, om 

ansökan skall bifallas, kan bevilja antingen en uartiell eller 

en fullständig befrielse från skyldigheten att betala skatt 

för inkomst som enligt lagen om skatt nä inkomst och förmögenhet 

är skattepliktig, 

Ifrågavarande rikslag är, såvitt fråga är om statsbeskattningen, 

tillämplig även härstädes. Antalet samfund som här kan komma 1 

åtnjutande av ifrågavarande skattelättnader är för närvarande

relativt obetydligt, För att förhindra att dessa samfund får 

sämre möjligheter att verka än samfund av motsvarande art i 

riket är det dock önskvärt att även härin~öra möjlighet att med

giva lättnader vid kommunalbeskattningen. skattelättnaderna 

skulle enligt lagförslaget beviljas av landskansstyrelsen som 

vore skyldig att, innan ansökan om skattelättnad avgörs, höra 

kommunstyrelsen i vederbörande samfunds hemkommun. 

D~.! a l j ~~!i v~ r i .!?:.3. , 
.!__f. I paragrafen ana,es, i vilken utsträckninP; skattelättnad 

kan beviljas. Den enda begränsning som föreslås stadgad gäller 

inkomst av fastighet, varom skulle stadgas att skattelättnad 
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kan beviljas endast för fastighet som huvudsakli~en användes 

för allmänt eller allmännyttigt ändamål. Då inkomst av fastighet 

enligt 13 § l mom. lagen om skatt nå inkomst och förmögenhet 

ej är skattenliktig till den del den hänför sig till fastighet 

eller del av fastighet som användes för ovanangivet ändamål, inne

mr den föreslagna bestämmelsen i praktiken att ansökan om skatte

lättnad för inkomst av fastighet skulle gälla endast sådan del av 

för allmännyttigt eller allmänt ändamål nyttjad fastighet som ej 

tagits i anspråk för sistsagda ändamål. 

~· Rätten att bevilja skattelättnader föreslås ankomma nå 

landskapsstyrelsen. Vid prövning av ansökan om skattelättnad skulle 

bl.a. beaktas i vilken mån sökandesamfundets tillgån~ar och inkoms

ter användes för allmännyttig verksamhet, som är av betydelse för 

samhället. skattelättnad skulle i regel ej beviljas om mernarten 

av samfundets tillgångar är nlacerade i annan än allmännyttig eller 

allmänt brukad egendom eller om samfundets inkomster inte i huvud

sak användes för allmännyttig verksamhet. För att inte skattelättnad, 

som beviljas samfund vilket bedriver affärsverksamhet skulle komma 

att försvåra andra affärsidkares ställning, föreslås stadgat, att 

landskapsstyrelsen vid prövningen av ansökan om skattPlättnad skulle 

beakta även huruvida skattelättnad innebure förfånr som ej kan an

ses ringa för affärsidkare som bedriver motsvarande verksamhet. 

3 §. I paragrafen definieras begreppet 'samhälleligt betydelse

full verksamhet'. Vissa samfund, som bedriver dylik verksamhet be

står av ett antal lokalorganisationer som är underställda en central

organisation. Vanligen bedriver endast ifrågavarande centralorgani

sation verksamhet som avses i denna lag. Dock bör man anse att lo

kalorganisationerna tillsammans med centralorganisationen utgör en 

helhet,på vilken denna lag är tillämplig. Fördenskull föreslås att 

i 2 mom. skulle stadgas om möjlighet att vid nrövning av skattelätt

nadsansökan, som ingivits av lokalorganisation av ifrågavarande art, 

beakta den verksamhet som bedrives av organisationen som helhet. 

4 §. Det är sannolikt att skattelättnad i regel kommer att sö

kas på förhand i samband med den nlanering av verksamheten som sam

fund av ifrågavarande art utför. Uteslutet är dock inte att det 

först under skatteårets gång blir uppenbart att verksamheten är av 

sådan art att skattelättnader kan erhåll~s~ Fördenskull föreslås 

att ansökan om skattelättnad skulle få ingivas även under skatte

året och t.o.m. efter dess utgång. Av nraktiska skäl måste dock 

fastställas en tidnunkt efter vilken ansökan om skattelättnad ej 

mer kan prövas. 
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5 §. Samfund som beviljats skattelättnad men som ej 

längre uppfyller de i denna lag stadgade förutsättningar-

na för erhållande av skattelindring, bör ej ha rätt att ut

nyttja de medgivna förmånerna. Detsamma gäller samfund som 

underlåtit att iakttaga de villkor som till äventyrs ställts 

då förmånen beviljades. Fördenskull föreslås stadgat att 

landskapsstyrelsen på de i paragrafen angivna grunderna skall 

helt eller delvis återtaga beviljad skattelättnadsförmån. 

6 §. Bl.a. för att svårigheter ej skall uppstå om 5 § 
behöver tillämpas, föreslås stadgat att beviljande av skatte

lättnad ej medför befrielse från i beskattningslagen stadgad 

deklarationsskyldighet samt att ur vederbörande samfunds bok

föring skall framgå den inkomst, för vilken skattelättnad 

beviljats. Beskattningslagen skall jämlikt landskapslagen om 

tillämpning av beskattningslagen i landskapet Åland (21/59) 

tillämpas även härstädes. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget 

till antagande 

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

om skattelättnader Vid kommunalbe_s·kattnin?,"en för allmä-n

nyttiga S'am;fu:ri.d som bedriver samhällel·i~t betydelsefull verk
samhet. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 

l §. 

Inkomst för allmännyttigt samfund, som bedriver samhälle

ligt betydelsefull verksamhet, vilken inkomst vid kommunal

beskattningen enligt landskapslagen om kommunalskatt på 

inkcmst (45/76) är skattepliktig, kan, ~ enlighet med vad 

i denna lag stadgas, förklaras antingen helt eller delvis 

skattefri, inkomst av fastighet dock endast i det fall som av

ses i 2 mom. 

Inkomst av fastighet som enUgt i l mom. anglV'I-ra lag tir 

skattepliktig kan förklaras skattefri endast i det fall att 

fastigheten huvudsakligen använts till allmänt eller allmän

nyttigt ä:r.damål. 

2 §. 

skattelättnad enligt denna lag be~iljas av landskaps

styrelsen för högst två skatteår i sänder. skattelättnad 

får beviljas endast då lättnaden kan anses berättigad i an

seende till den fördel samfundets verksamhet medför för sam

hället. Ytterligare skall teaktas huruvida beviljande av 

l 

l l 
l l 

l l 
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skattelättnad för viss av samfund bedriven affärsverksamhet 

innebär förfång som icke ~r ringa för näringsidkare som bedri

ver motsvarande verksamhet. 

Om så befinnes nödvändigt kan lan~skapsstyrelsen fastställa 

villkor, vilka skall iakttagas för att vederbörande samfund skall 

bibehålla sin rätt till skattelättnad. 

3 § . 

Allmännyttigt samfund kan anses bedriva samhälleligt bety

delsefull verksamhet om dess egentliga syftemål är att bedriva 

politisk, social eller annan verksamhet som fyller väsentliga 

behov i samhället, såvida denna verksamhet omfattar hela land

skapet eller annars är av omfattande art och vunnit stadgade 

Earmer samt är bestående. 

Är verksamhet som bedrives av organisation, vilken bildas av 

samfund vilka bör anses såsom särskilda skattskyldiga, samhälle

ligt betydelsefull på i l mom. avsett sätt, kan vid prövning 

av förutsättningarna för beviljande av skattelättnad för vart 

och ett samfund beaktas hela organisa~ionens verksamhet, om det

ta med hänsyn till organisationens karaktär och samfund9ts 

ställning i organisationen är motiverat. 

4 § • 

skattelättnad enligt denna lag skall sökas skriftligen inom 

en mänad frän utgången av det år för vilket befrielse sökes. 

Till ansökan skall fogas för ärendets avgörande erforderlig 

utredning. Sökanden är dessutom skyldig att på anfordran lämna 

de tilläggsuppgifter obh utredningar som tilläventyrs är behöv

liga. 

Innan beslut fattas beträffande ansökan om skattelättnad 

skall kommunstyrelsen i sökandens hemkommun beredas tillfälle 

att avgiva utlätande över Rnsökan. Ä~ en väsentlig del av sökan

dens verksamhet förlagd till annan kommun än hemkommunen, kan 

även denna kommuns styrelse beredas tillfälle att avgiva utlåtan

de. 

Ansökan om skattelättnad skall behandlas i brådskande ord

ning och om möjligt avgöras inom sex månader, räknat fråndagen 

då den inlämnades. 

l 
l 

'l 
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5 § • 

Landskapsstyrelsen skall , r äknat fr ån den tidpunkt 

den best ämmer , helt eller delvis återtaga skattelättnad som 

beviljats samfund 

l) om det befinnes att samfundets karaktär ändrats s å, 

att det:i~ke längre kan anses vara i denna lag avsett all

männyttigt samfund , 

2) om karaktären av den verksamhet samfundet bedriver 

ändrats så, att skattelättnad därför ej kan beviljas enligt 

denna lag, eller 

3) om samfundet underlåtit att iakttaga i 2 § 2 mom . 

angivna villkor. 

Innan beslut om återtagande av skattelättnad fattas 

skall det berörda samfundet beredas tillfälle att yttra sig 

i ärendet. 

6 §. 

Med stöd av denna lag beviljad skattelättnad befriar 

ej samfund från deklarationsskyldighet som det utan lättnad 

skulle ha i enlighet med beskattningslagen (FFS 482/58). 

Samfund som beviljats skattelättnad enligt denna lag 

är skyldigt att så upplägga sin bokföring, att därav fram

går den inkomst, för vilken skattelättnad beviljats. 

7 § • 

Vid tillämpningen av denna lag skall beskattningslagens 

straffbestämmelser och bestämmelser om tystnadsplikt samt i 

tillämpliga delar även andra bestämmelser i beskattnings

lagen iakttagas. 

8 § • 

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och till

lämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskaps

förordning. 
9 § • 

Denna lag tillämpas första gången på den beskattning som 

skall verkställas för år 1976. 

Mariehamn, den 28 oktober 19]6 . 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 

d~~&~~ 
Ala . ik HäjtVflom ~ 

J/; 
c~ y ter Jansson. 


