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'· :' ,,LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

·; . . till f:La'nds:tinget med förslag tilL landskapslag 

angående- ändring av l § landskapslagen om 

kommunalskatt för begränsat skattskyldig. 

Bestämmelser avseende vilka inkomster källskatt skall uppbäras för av den som 

är bosatt utomlands finns i form av s.k. blankettlagstiftning i 1 § 1 mom. 

landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig (12/73). 

Personalen i ett företag kan i enlighet med persohalfondslagen (FFS 814/89) 

bilda en personalfond till vilken företaget betalar medel i förhållande till sin vinst. 

Fondens kapital delas i personliga fondandelar som medlemmarna under vissa 

förutsättningar har rätt att lyfta. En begränsat skattskyldig som lyfter medel från 

personalfond är också skattskyldig för denna inkomst. De statliga bestämmelserna 

har ändrats (FFS 99/90) så att skatten för inkomst från personalfond för begränsat 

skattskyldig skall uppbäras i ;form av källskatt. Av praktiska skäl ·bör källskatt 

uppbäras för samma slag av inkomster vid stats- och kommunalbeskattningen vilket 

inte sker automatiskt genom blankettlagen. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 

l § 1 mom. landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig ändras så 

att skatten för inkomst från personalfond skall uppbäras i form av källskatt. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 1 § landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skatt

skyldig 

I enlighet med landstingets beslut ändras l § 1 mom. landskapslagen den 26 

mars 1973 om kommunalskatt för begränsat skattskyldig (12/73) sådant det lyder i 

landskapslagen den 5 december 1989 (74/89) som följer: 

l § 

Den som enligt kommunalskattelagen för landskapet Aland (70/88) är begränsat 

skattskyldig skall på i landskapet Aland förvärvad dividend, gottgörelse för 

bolagsskatt, fondandel som personalfond utbetalat, överskott som personalfond 

fördelat bland sina medlemmar, ränta, royalty, lön, pension och annan prestation 

som enligt landskapslagen om tillämpning av lagen om förskottsuppbörd i landska

pet Aland (27 / 59) är underkastad förskottsinnehällning erlägga kommunalskatt 
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enligt de grunder och· i den ordning som stadgas i lagen den 11 augusti 1978 om 

beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (FFS 627 /78). 
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Denna lag träder i kraft den 

· '· · Lagen tillämpas första gången vid beskattning för skatteåret 1991. 

Mariehamn den 15 november 1990 

Lantråd · Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 
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