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I framställningen föreslås att kommunalskattelagen för landskapet Åland kompletteras 

med uttryckliga bestämmelser om vilka samfund som är skattskyldiga i landskapet samt 

att till landskapslagen om tillämpning av beskattningslagen i landskapet Åland fogas 

bestämmelser om vilka bestämmelser som skall tillämpas när den kommunalskatt som 

samfund har betalat skall fördelas mellan kommunerna. Dessutom föreslås att samfund 

hemmahörande i riket skall uppge i skattedeklarationen att inkomster förvärvats i 
landskapet. 

Utskottets förslag 
Utskottet omfattar landskapsstyrelsens förslag. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

I samband med den i riket genomförda reformen av kapital- och företagsbeskattningen 

varigenom företagen ålades att betala en enhetlig s.k. samfundsskatt om 25 procent som 

skulle fördelas mellan skattetagarna, d.v.s. staten, kommune.rna och församlingarna, 

ändrades även kommunalskattelagstiftningen för Åland. I sin framställning till lagtinget 

föreslog landskapsstyrelsen: 11 Av den inkomstskatteprocent om 25 för samfund och 
samflilldaförmåner i 124 § 2 mom. inkomstskattelagen .... utgör ll,20procentenheter · 
den kommunalskatt som samfund och samflUlda förmåner skall betala på sin 
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beskattningsbara inkomst 11
• Enligt landskapsstyrelsens uppfattning var samfundsskatten 

delvis en kommunalskatt och bedömningen delades av näringsutskottet som i sitt 

betänkande frainhöll att eftersom själystyrelselagens regler endast kan ändras på i lagen 

föreskrivet sätt påverkas lagstiftningsbehörigheten inte av att man i rikslagstiftningen 

valt att slå samman uppbörden av den kommunal- och statsskatt som s~ll erläggas av 

samfund och samfällda förmåner. Ålandsdelegationen ansåg i sitt utlåtande av den 15 

maj 1993 att landskapslagen faller inom landskapets behörighet, ärendet föredrogs inför 
republikens president den 11 juni 1993 och lagen trädde kraft den 1 juli 1993. 

Redan i december samma år trädde, efter den i självstyrelselagen förutsatta 

lagstiftningskontrollen, en ändring av kommunalskattelagen för landskapet . Åland i 
kraft. Denna ändring, som saknar motsvarighet i rikslagstiftningen, innebär att 

försäkringsbolag under vissa förutsättningar skall betala endast 1,20 procent i 

kommunalskatt av samfundsskatten i stället för ovan angivna 11,20 procent. Enligt 
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utskottets uppfattning utesluter denna ändring, på grund av att den inte i sak 
överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag, en tolkning enligt vilken 4 § 
i kommmunalskattelagen för landskapet Åland skulle vara tillkommen i enlighet med 
självstyrelselagens 19 § 3 mom. 

Enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för Åland (71/91) har landskapet lagstift
ningsbehörighet i fråga om kommunerna tillkommande skatter, eller den kommunala 
beskattningsrätten som uttrycket löd i den tidigare gällande självstyrelselagen (5/52). 
Mot bakgnmd av det ovan anförda finner utskottet det prövat att den s.k. 
samfundsskatten i inkomstskattelagens (FFS 1535/92) 124 § delvis är en i 
självstyrelselagen avsedd kommunalskatt. I framställningen föreslås i förtydligande 
syfte att en ny paragraf om samfunds skattskyldighet fogas till kommunalskattelagen. 
Utskottet konstaterar att paragrafen överensstämmer med lagstiftarens avsikt vid 
antagandet av kommunalskattelagen. Vidare delar utskottet landskapsstyrelsens 
uppfattning att eftersom rättsområdet är att hänföra till landskapet är det möjligt att i 
lagen inta bestämmelser om skattskyldighet på i framställningen föreslaget sätt. 

Utskottet har i övrigt inget att anföra beträffande de i framställningen ingående 
lagförslagen. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 5 september 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Lasse Wiklöf, 
lagberedningssekreteraren Tomas Lundberg och försäkringsdirektören Göran Lindholm. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Boman, viceordföranden 
Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår µtskottet 

Mariehamn den 19 september 1994 
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