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Ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbe
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1993-94 nr 47 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 1 § 

lanåskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gott

görelse för bolagsskatt. Lagen har samma syfte som den landskapslag om ändring av 

landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gott

görelse för bolagsskatt som lagtinget antog den 20 april 1994 (Fr nr 23/1993-94) och 

som Republikens President förordnat förfalla. 





Motivering 1 

MOTIVERING 

Den 20 april 1994 antog lagtinget landskapslag om änd1ing av landskapslagen 

angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolags

skatt. Lagen skulle tillämpas första gången vid den stats- och kommunalbeskattning 

som skall verkställas för skatteåret 1995. Emellertid förordnade Republikens president 

att lagen skall förfalla. Republikens presidents skrivelse till landskapsstyrelsen med 

meddelande om att lagen förordnats förfalla är sålydande: 

"Till Ålands landskapsstyrelse 

Ålands lagting har den 20 april 1994 fattat beslut om antagande av lands

kapslag om ändring av landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbe

skattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt. Enligt lagtingsbeslutet skall 

rikets lag om gottgörelse för bolagsskatt och med stöd av lagen utfärdade 

bestämmelser tillämpas i landskapet vid stats- och kommunalbeskattningen. 

Landskapet har enligt 18 § 5 punkten självstyrelselagen lagstiftningsbe

hörighet i fråga om landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och 

tillfällig extra inkomstskatt, landskapet tillkommande närings- och nöjesskatter, 

grunderna för avgifter till landskapet samt kommunerna tillkommande skatter. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet har enligt 27 § 36 punkten självstyrelselagen 

hänförts skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten. Till 

den del stadgandena i lagtingsbeslutet gäller statsbeskattningen är de således av 

rikslagstiftningsnatur. Enligt 19 § 3 mom. självstyrelselagen kan sådana stad

ganden för vinnande av enhetlighet och överskådlighet upptas i en landskapslag 

om de i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. 

Enligt 3 § lagtingsbeslutet skall, med avvikelse från vad som stadgas i 6 § 

lagen om gottgörelse för bolagsskatt, försäkringsbolag som avses i 4a § kommu

nalskattelagen för landskapet Åland och som delar ut dividend i inkomstskatt 

betala minst 15 /85 av den dividend som enligt beslut av bolaget skall delas ut 

för skatteåret. 

Enligt 4 §· lagen om gottgörelse för bolagsskatt har en dividendtagare på 

basis av den dividend som han har fått från ett bolag rätt till en gottgörelse för 

bolagsskatt som motsvarar 1/3 av dividendbeloppet. Skattegottgörelsens storlek 

har enligt lagens förarbeten beräknats så, att den skall motsvara den schematiskt 

beräknande skatt som bolaget skall erlägga för motsvarande vinst. Bolagets skatt 

på basis av den beskattningsbara inkomsten kan emellertid vara mindre än den 

gottgörelse som fastställts på basis av bolagsskattesatsen. För att säkerställa att 

bolaget faktiskt betalar ett skattebelopp som minst motsvarar gottgörelsen har i 

6 § lagen om gottgörelse för bolagsskatt stadgats, att ett bolag som delar ut 

dividend skall i inkomstskatt betala minst 1/3 av den dividend som enligt beslut 

av bolaget skall delas ut för skatteåret. Om den för bolaget enligt 7 § nämnda 

Jag beräknade jämförelseskatten med beaktande av i 8 §avsett skatteöverskott är 

mindre än inkomstskattens minimibelopp skall bolaget enligt 9 § påföras det 

bristande beloppet såsom inkomstskatt (kompletteringsskatt), vilken fördelas 

mellan staten, kommunerna och församlingarna. 

Kompletteringsskattens storlek är beroende av inkomstskattens minimibe

lopp. Enligt Jagtingsbeslutet skulle minimibeloppet för ifrågavarande försäkrings-
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Bilaga 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid kommunal

beskattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen den 20 juni 1989 

angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gottgörelse för bolags

skatt (49/89) som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Vid kommunalbeskattningen skall lagen 

den 29 december 1988 om gottgörelse för 

bolagsskatt (FFS 1232/88) och med stöd av 

lagen utfärdade bestämmelser tillämpas. 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Vid kommunalbeskattningen skall lagen 

om gottgörelse för bolagsskatt (FFS 1232/-

88) och med stöd av lagen utfärdade be

stämmelser tillämpas, dock inte på flJrsäk
ringsbolag som avses i 4a § kommunal
skattelagen för landskapet Åland (37193). 

Denna lag träder i kraft den och 
tillämpas första gången vid den kommunal
beskattning som skall verksUlllas för skatte
året 1995. 






