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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 2/1987-88 med an

ledning av landsf..apsstyrelsens fram

ställning till landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om tillämpning av be

skattningslagen i landskapet Åland. 

Landstinget har den 11 november 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda framställning. Utskottet,som i ärendet hört skattedirektören 

Elof Asplund och utvecklingsplaneraren B jarne Lindström, får med anledning härav 

anföra följande. 

I framställningen sägs att kommunalskatt för inkomst av rörelse och yrke enligt 

59 § beskattningslagen (FFS 482/58), skall erläggas till den kommun där rörelsen 

eller yrket bedrivs från s.k. fast driftsställe. Med stöd av landskapslagen om 

tillämpning av beskattningslagen i landskapet Åland tillämpas bestämmelsen även 

vid kommunalbeskattningen i landskapet. Enligt en undersökning som gjorts av 

ekonomiska rådet utgör de skatteintäkter som kommunerna erhåller från rörelse 

eller yrke som bedrivs av utanför kommunen bosatta personer en relativt liten 

andel av kommunernas skatteintäkter, i genomsnitt mindre än en procent, men 

eftersom denna andel av skatteintäkterna är betydligt lägre i randkommunerna kan 

man anta att dessa förlorar intäkter till centralkommunerna och Mariehamn. 

Landskapsstyrelsen anser det, med hänsyn till rättvisesynpunkter, skäligt att 

fördela inkomsten mellan verksamhetskommunen och hemkommunen och föreslår 

därför att en ny paragraf fogas till landskapslagen om tillämpning av beskattnings

lagen i landskapet Åland. 

Lag- och ekonomiutskottet, som tagit del av ekonomiska rådets undersökning, 

konstaterar att skatteintäkterna från rörelse eller yrke som bedrivs av utanför 

kommunen bosatta personer är av helt marginell betydelse sedda ur kommunaleko

nomisk synvinkel. Som tidigare nämndes utgör inkomsterna i snitt mindre än en 

procent av kommunernas skatteintäkter varför "nyttan" av den i framställningen 

föreslagna ändringen blir mycket liten, speciellt med tanke på att effekten 

ytterligare minsl-;ar då man delar skatteintäkterna till hälften. Ekonomiska rådets 
fl 

undersö!..;ning visar dessutom att de potentiella "vinnarna" och· förlorarna" på en 

sådan förändring i de kommunala beskattningsprinciperna förefaller slumpartade. 

Så skulle t.ex. Sottunga och Lemlands kommuner enligt undersökningen, som 
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baseras på 1984 års skattelängder, tillhöra de potentiella förlorarna medan t.ex. 

Saltvik och Hammarland skulle tillhöra vinnarna. Slutligen anser utskottet, som 

också tagit del av kommunernas utlåtanden, att det inte, med tanke på de 

allmänna avbyråkratiseringssträvandena ,är ändamålsenligt att öka byråkratin utan 

egentlig nytta. 

Ordföranden Erlandsson anmälde avvikande åsikt och ansåg att framställningens 

förslag bör godkännas. 

Medlemmen Göte Sundberg utsågs enligt 23 § arbetsordningen av utskottet att i 

landstinget presentera betänkandet. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet härmed vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte förkasta det i 

framställningen ingående lagförslaget. 

Mariehamn den 19 november 1987 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, ledamöter

na Harry Eriksson, Holmbcrg och Göte Sundberg samt ersättaren Andersson. 


