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A1 a n d s

1 a n d s k a p s s t y ~ e 1 s e s
framställning till Ålands
JITr 22/1971~.,_
landsting med förslag till landskapslag
angående ändring av landskapslagen om tillli.:tmpning av beska ttningslagen i landskapet
.Å_land.
Den 9 april 1970 hemst~llde landstinget hos landskapsstyrelsen om
föTslag ti::'..l sådan ändring av beskattningslagen, att kommunerna erhåller rätt att uppbära den kommunalskatt för personlig inkomst, som
enligt 62 § beskattningslagen tillfaller staten.
Enligt 62 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (FFS 482/58) 9
vilken lag i stöd av landskapslagen den 15 juli 1959 om tillämpning
av beskattningslagen i landskapet Åland (21/59) också är gällande i
landskapet 9 är skattskyldig, som i början av året saknat hemkommun i
landet elle:c för vars inkomster fastställd skatt icke kan anses ti 11konmm någon särskild komrnun 9 skyldig att erlägga kowrnun:::il Rk=i LL LJl 1
staten för sina personliga inkomster~ Skatten fastställes därvJd av
skattenämnden i Helsingfo~s. Enligt 34 § 5 mom. äger skattskyldig i
här avsedda fall också ingiva skattedekJ:"!r:=itionen till ok2ttC;n'-~:,fö'.Jen
i Helsingfors.
Enligt 1 § 2 mom. 2 punkten och 4 mom. landskapslagen om kommunalbeskattning i landskapet Åland (20/56) är person, som icke är bosatt i landskapet, skyldig att_ här erlägga kommun<=ilskatt för viss i
landskapet förvärvad inkomst. På grund härav kan det icke anses riktigt, att kommunalskatt som sålunda uppburits i lana sk8p0 t: sk:::ill till-·
falla staten. Landskapssty~eJsen anser därför att 62 § i beskaLLnine~
lagen icke borde tillämpas på personlig inkomst, vilken förvärvas av
person, som i början av skatteåret icke haft hemkommun i riket. I anledning härav föreslås ett sådant tillägg till landskapslagen om ti1J
ning av beskattningslagen i landskapet llland att kommurn=ilskatten för c1e
nkomster som förvärvas eller åtnjutes i landskapet och som nu tillfal~
ler staten i stället skulle gå till den kommun, där den skattskyldige
förvärvat största delen av sina inkomster. Förslaget skulle bl.a.
-'~ a att kommunalskatten fö:c- dividender, som i utlandet bosatta personer
lyfter frt\n aktiebolag med hemort i landskapet, skulle erläggas till
kommun i landskapet, såvida icke av gällande dubbelbeskattningsavtal
annorlunda följer.
Bestämmelser angående beskattningsorten och därmed fördelningen av
kommunalskatt mellan rikets och landskapets kommuner ingår i beskattningslagen. Genom att landstinget antagit denna lag utan förbehåll i
avseende å dessa fördelningsregler är de åländska kommunerna i aamma
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situation som landets övriga kommuner . Måhända förutsätter 1 § i kommunalbeskattningslagen ett anna t förhå llande, d .v.s. att riket skulle
j äms t ä llas med utlandet 9 men ett sådant system skulle kräva en särskild beskattningslag för landskapet jämte åtföljande över€nskommels eförordni.ng. Därtill skulle komma betydande praktiska svårigheter utan
att kommun e:i::na skulle vinna :på systemet. På den grund har landskapsstyrels en föres lagit enba:c·t en reglering av den kommunalskatt som nu
t i llfall er staten och soEJ grundar sig på inkomster i landskapet.
Med hä nvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vördsamt förelägga landstinget till antagande:
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om . tillämpning av beskattningslagen
i l andskapet Åland.
enlighet med Ålands l andst ings beslut fogas till landskaps lagen
den 15 juli 1959 om tillämpning av beskattningslagen i landskape t
Åland (21/59) en ny 1b § såsom följ er~
1b §.
Har i 62 § beskattningslagen a vsedd inkomst förvärvats eller å tnjutits inom l and skapet, skall kommunalskatt för denna inkomst erläggas
till den kommun ~ landskapet, där den skattskyldige förvärvat största
delen av inkomsten. Skattedeklarationen för kommunalbeskattningen skall
' i detta fall ing:vas till skattenämnden i sistsagda kommun.
I

Denna l ands ka~slag tillämpas första gången vid beskattningen av
1971 års inkomste~.
Mariehann, den 13 apri l 1971.
På

