
Nr 1/1973. 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 se s framställning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 
om kommunalskatt för begränsat skattskyl
dig. 

Genom rikets lag den 27 december 1972 om stats- och kommunalskatt 
för begränsat skattskyldig (FFS /72) har skatteuppbörden och be
skattningen av s.k. begränsat skattskyldiga undergått en genomgripan
de förändring. Begränsat skattskyldig är enligt lagen den som under -skatteåret icke varit stadigvarande bosatt_ i landet samt utländsk 
stat, sammanslutning, anstalt eller stiftelse i den mån de i landet 
förvärvat inkomst för vilken skatt enligt gällande lagstiftning skall 
utgå. Enligt lagen skall stats- och kommunalskatt uppbäras hos be-
' . gränsat skattskyldig i form av en slutlig källskatt om 30 procent på 

lön, pension, arvode, ränta, royalty, licensavgift och annan motsva
rande inkomst samt om 25 procent på dividend. För övriga inkomster 
skall begränsat skattskyldig beskattas i den ordning beskattningsla~ 
gen förutsätter. 

Källskatten tillfaller staten även till den del dan utgör kommunal
skatt. Kommunalskatt för inkomster, för vilka icke källskatt uppbä
res, skall dock tillfalla vederbörande kommun och beskattas därvid 
som övriga skattpliktiga inkomster. 

Lagens stadganden om kommunalskatt skall enligt dess 15 § icke 
tillämpas på kommunalskatt, som erlägges till kommun inom landskapet 
Åland. I den mån begränsat skattskyldig utöver källskatt erlägger 
kommunalskatt till kommun i landsl{apet och sålunda blir utsatt för 
dubbelbeskattning skall åt den skattskyldige på ansökan av statsme
del å terbetalas 40 procent av den källskatt som uppburits på grund 
av samma inkomst. Lagen skulle även ifråga om kommunalskatt kunna 
tillämpas i landskapet om nödiga stadganden utfärdas i Ålands land
skapslagstiftning och sedan därom 'b es t~~illlTielser utfärdc~ts i en sär
skild förordning. 

Enligt gällande skattelagstiftning är skattemyndigheterna på Åland 
tvungna att på begränsat skattskyldigs inkomst uppbära förutom 30 

procent i källskatt den till kommunen utgående kommunalskatten enligt 
fastställt förskottsskattörepris. Detta innebär att kä:Llskatt jämte 
förskottsskatt exempelvis i Mariehamn skulle utgå med 4-5, 5 procent av 
Löneinkomst. 

Landskapsstyrelsen anser det därför vara motiverat att antaga en 
Lag om kommunalskatt för begränsat skattskyldig enligt vilken stad
$andena i rikets lag skulle tillämpas även i landskapet dock med 
let undantaget att kommunalskatteandele:n, som enligt sagda 15 § 2 mom. 
:i.tgör 40 procent av källskatten, icke skulle tillfalla staten utan i 
3tället landskapets kommuner. Genom detta förfarande skulle således 
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utöver källskatten icke uppbäras kommunalskatt till kommun i landska~.) J 

pet 1 varför icke heller~ågot restitutionsförfarande skulle behöva 

if rågakomma. 

Med beal{tande av att begränsat skattskyldiga oftast är artister 

oc:p. andra tillfälliga arbetstagare i som förflyttar sig mellan olika 

komm~neri har landskapsstyrelsen ansett det riktigt att med lotteri

skattelagen (FFS 259/70) som förebild föreslå att sålunda influtna 

medel skulle fördelas mell!Jll samtliga ·kommuner i f örhålJald e till an

talet mantals skrivna invånare. Däri gen om undvikes även svårtolkade 

bestämmelser öm t ill vilken kommun if.rågavarande kommunalskatteandel 

slrall utbetalas. 

Låndsl-capsstyrelsen avser att genom underhandlingar med skattesty

rel~en få till stånd särskilda föreskrifter om hur det praktiska 

ftirfarandet .skall ordnas. Preliminära kontakter· i ärendet har _redan 

tagits i detta avseende. Enligt landskaps styrelsens uppfattning vore 

iet därvid mest pral{tiskt att fördelningen av kommunalskatteandelen 

skulle göras av lands kontoret vid läns styrelsen. 

Med hänvisn:j.ng till det anförda får landskapsstyrels·en vördsamt 

förelägga Lands ·tinget till antagande 

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

om kommunalskatt för begränsat sl-cattskyldig. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas~ 
1 §, 

På i landskapet erhållen divide'l:1d, ränta, royalty, licensavgift och 

mnan därmed jämförbar inkomst samt på löne- och pensionsinkomst skall 

ien som enligt landskapslagen om kommunal beskattning i landskapet Åland 

ir skyldig att erlägga kommunalskatt endaat för här förvärvad inkomst 

'.begränsat skattskyldig) erlägga kommunalskatt i · enlighet med lagen 

len 27 december 1972 om stats- och kommunalskatt för begränsat skatt-

3kyldig (FFS /72) och dess verkställighetsföreskrifter, likväl så 

1) att lrnmmunalskattens andel av källskatten utgör 40 procent; samt 

2) att sagda kommunalska tteandel fördel as mellan landskapets kommu-

1er i förhållande till invå.narantalet enligt mantalsskrivningen för 

:öregåend e år. 

Sker framdeles ändring i sagda lagstiftnj_ng 1 skall de ändrade stad

:andena gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i 

~iket. 

:Mariehamn 1 de:n 11 januari 1973. 

På 18?)~sk~f ssj?2e· l~sens vägnar~ \ 

J_iarltf~Ci' ~~1~ om \ ,,. /? ~ 
0 V /?~cc?La ?C:~Y1 

Lagberedningschef Sune Carlssor "· 
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