LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Ändring av viss skattelagstiftning
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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att ett kommunalt skatteavdrag om fem procent av
förvärvsinkomsten införs. Avsikten är att avdraget, då de övriga åtgärder som kommer att
vidtas beaktas, i stort inte skall inverka på kommunernas intäkter. Dessutom föreslås en
justering av den maximala avskrivningsprocenten i gårdsbruksskattelagen från 30 procent

till 25 procent av utgiftsresten. Vidare föreslås att ikraftträdelsebestärnmelsen till
landskapsskattelagen ändras så att lagens ikraftträdande bestäms genom landskapslag.
Lagarna föreslås träda i kraft omedelbart och tillämpas första gången vid verkställandet
av kommunalbeskattningen för år 1999.
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MOTIVERING
1. Bakgrund och förslag till ändring

1.1. Kommunalskattelagen
Landskapet har enligt 18 § 1 mom. 5 punkten självstyrelselagen behörighet att lagstifta
om kommunerna tillkommande skatter. I landskapet har rikets inkomstskattelag (FFS
1535/92) gjorts tillämplig genom en så kallad blankettlag, koinmunalskattelagen för
landskapet Åland. Landskapet har dock utnyttjat sin behörighet genom att i kommunalskattelagen inta vissa särbestämmelser, bl a om avvikande avdragsmöjligheter vid kommunalbeskattningen.
Landskapsstyrelsen anser att den skattegottgörelse som med stöd av 49 §självstyrelselagen har tillfallit landskapet skall komma skattebetalarna tillgodo. Sålunda har landskapet
genom att successivt sänka ÅRS-avgiften för kommunerna överfört ett belopp motsvarande
2, 7 penni per skatteöre till kommunerna. Sänkningen har dock delvis kvittats mot en
minskning av landskapsandelama. Det minskade kostnadstrycket har kommunerna delvis
överfört till skattebetalarna genom att sänka kommunalskatteöret. Landskapsstyrelsen har
också i beredningen av budgeten för år 1999 beslutat att kommunerna inte längre genom
den så kallade ÅRS-avgiften skall ta del i kostnaderna för ÅRS och att den temporära lagen
om kommunernas deltagande i finansieringen av ÅHS således inte skall förlängas. Den
nuvarande kommunala ÅRS-andelen om 0,8 penni per skatteöre kommer således att slopas.
Då kommunerna befrias från ÅRS-avgiften bör det göras på ett sådant sätt att det kommer
skattebetalarna direkt till nytta, eftersom det är skattebetalarnas förtjänst att skattegottgörelsen tillfallit landskapet. Detta kan göras på olika sätt och det är också möjligt att använda
olika fördelningsgrunder. Mest ändamålsenligt är det att införa ett nytt avdrag vid
kommunalbeskattningen. Grunderna för avdraget skall vara sådana att det motsvarar en
sänkt kommunal uttaxering om 0,8 procent. Avdraget motiveras även av behovet att
kompensera de skattskyldiga för de generellt högre levnadskostnaderna i landskapet jämfört
med övriga Finland.

1. 2. Gårdsbruksskattelagen
Genom en lagändring i riket (prop. nr 27/98) kommer de maximala avskrivningarna
enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamheL (f'FS
360/68) att sänkas från
,, ,,
30 procent till 25 procent av utgi:ftsresten. Eftersom näringssk;attelagen gäller i landskapet
genom en så kallad blankettlag kommer ändringen automatiskt att bli gällande i landskapet.
Även inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/67) gäller i landskapet genom en
blankettlag. Genom en särbestämmelse i blankettlagen om gårdsbruksskatt har avskriv-

Motivering

4

generösare avskrivningsreglema vid komtmmalbeskattningen inte har utnyttjats i särskilt
stor utsträckning. Ändringen av gårdsbruksskattelagen saknar administrativa konsekvenser.
Förslaget saknar miljömässiga ochjämställdhetsmässiga konsekvenser.

4. Ärendets beredning
Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. Ändringen av
kommunalskattelagen har under beredningen diskuterats i skattedelegationen samt med
Ålands kommunförbund. Framställningen har sänts för yttrande till Ålands kommunförbund och kommunerna.

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.
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LANDSKAPSLAG
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut fogas till kommunalskattelagen för landskapet Åland
av den 17 juni 1993 (37/93) en ny 7 a §som följer:
7a§
Allmänt avdrag
En skattskyldig fysisk person har rätt att vid kommunalbeskattningen göra ett allmänt
avdrag om fem procent från förvärvsinkomsten. Avdraget görs sedan alla andra avdrag vid
kommunalbeskattningen har gjorts, men före grundavdraget.

Denna lag träder i kraft omedelbart och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för år 1999. Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter f'ar vidtas innan lagen träder i kraft.

2)

LANDSKAP SLAG
om upphävande av 5 § landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
I enlighet med lagtingets beslut stadgas:

1§
Genom denna lag upphävs 5 § landskapslagen den 17 juni 1993 om kommunalskatt
för gårdsbruk (41193).
2§
Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för år 1999.
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LANDSKAPSLAG
om ändring av 12 § landskapsskattelagen
I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19

oktober 1993 (58/93) som följer:

12 §
Denna lag träder omedelbart i kraft. Genom landskapslag bestäms när landskapsskatt
första gången skall uppbäras.

Denna lag träder omedelbart i kraft.

Mariehamn den 4 september 1998
Lantråd

Roger Jansson

Föredragande ledamot

Roger Nordlund

-.j
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LANDSKAP SLAG
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut fogas till kommunalskattelagen för landskapet Åland

av den 17 juni 1993 (37/93) en ny 7 a §som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

7a §
Allmänt avdrag
En skattskyldig fysisk person har rätt
att vid kommunalbeskattningen göra ett
allmänt avdrag om fem procent från förvärvsinkomsten. Avdraget görs sedan alla
andra avdrag vid kommunalbeskattningen
har gjorts, men före grundavdraget.

(Ny paragarat)

Denna lag träder i kraft omedelbart och tillämpas första gången vid
den kommunalbeskattning som skall
verkställas för år 1999. Åtgärder som
verkställigheten av lagen förutsätter
får vidtas innan lagen träder i kraft.

2)

LANDSKAP SLAG
om ändring av 12 § Iandskapsskattelagen
I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19

oktober 1993 (58/93) som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

12 §

12 §

Denna lag träder omedelbart i kraft.
Landskapsskatt betalas första gången vid
den beskattning som skall verkställas för
skatteåret 1999.

Denna lag träder omedelbart i kraft.

Genom landskapslag bestäms när
landskapsskatt första gången skall
utgå.

Denna lag träder omedelbart i
kraft.

