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Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalskattelagen för landskapet Åland ändras så 

att kommunalskattesatsen för samfund sänks från 12,544 procent till 11,20 procent och 

för captivebolag från 1,344 procent till 1,20 procent. 

Landskapsstyrelsens förslag till framställning hör samman med regeringens proposi

tion nr 102/1997 och förutsätter att förslaget till ändring av 124 § inkomstskattelagen 

godkänns i enlighet med propositionens förslag. 



Allmän motivering 1 

ALLMÄN MOTIVERING 

I. Nuläget, utvärdering av nuläget och de föreslagna ändringarna 

1.1. Kommunalskattesatsen för samfund 

I landskapet bestäms kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner i 

kommunalskattelagen för landskapet Åland. Enligt 4 § kommunalskattelagen skall 

samfund och samfällda förmåner på den beskattningsbara inkomsten betala 12,544 

procent i kommunalskatt. 

Regeringen har i samband med budgetförslaget lagt fram en proposition som bl.a. 

innehåller ett förslag till sänkning av kommunernas andel av samfundsskatten och en 

motsvarande höjning av statens andel, dvs en omfördelning av de influtna medlen. Om 

lagförslaget i regeringens proposition godkänns, kommer en oförändrad kommunalskatte

sats i landskapet att leda till en höjd total samfundsskatt för inkomst som samfund 

förvärvat i landskapet. I syfte att förhindra detta, föreslår landskapsstyrelsen att kommu

nalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner sänks från 12,544 procent till 11,20 

procent. 

1. 2. Kommunalskattesatsen för captivebolag 

Enligt 4a § kommunalskattelagen skall så kallade captivebolag betala 1,344 procent 

i kommunalskatt. Förutsättningarna är att bolagets aktier ägs av en och samma ägare och 

att i bolaget som försäkringstagare kan verka endast bolagets ägare eller dess dotterbolag 

samt att bolagets löpande drift handhas av ett aktiebolag som bedriver anmälnings- eller 

tillståndspliktig näringsverksamhet. Skattesatsen har bestämts så att nivån på den totala 

inkomstbeskattningen på captivebolag hamnar på en nivå som anses acceptabel av de 

aktuella intressenterna och behövlig för att dessa inte skall bli föremål för dubbelbeskatt

ning. 

För att inte heller captivebolagen skall drabbas av en alltför stor skattehöjning till 

följd av omfördelningen mellan staten och kommunerna av andelarna av samfundsskatten 

föreslås kommunalskattesatsen för captivebolag sänkt till 1,20 procent. Detta leder till att 

skillnaden mellan skattesatsen för samfund och skattesatsen för captivebolag blir tio 

procentenheter, vilket är vad skillnaden sattes till då en avvikande skattesats för captive

bolag infördes. 

2. Förslagets verkningar i fråga om organisation, personal och ekonomi 

Förslaget har inte några verkningar i fråga om organisation eller personal. 



2 Lagstiftning om sänkning av kommunalskattesatsen för samfund 

Sänkningen av kommunalskattesatserna kommer att leda till ·att kommunernas 

skatteintäkter minskar med cirka 5 ,5 miljoner mark räknat utgående från den samfunds

skatt som influtit år 1995, samtidigt som statens inkomster från landskapet ökar med 

motsvarande belopp. Statens inkomstökning kommer delvis landskapet tillgodo genom 

att det avräkningsbelopp som landskapet erhåller av statsmedlen · ökar då statens 

inkomster ökar. 

För samfund och samfällda förmåner förblir den sammanlagda skattesatsen oförän

drad. Captivebolagens sammanlagda skattesats höjs med 1,20 procent. 

3. Ärendets beredning 

Ärendet har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen. De ekonomiska 

konsekvenserna av förslaget har behandlats i samband med de budgetförhandlingar som 

förts mellan företrädare för kommunerna och landskapet. Kommunerna och kommunala 

samarbetsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget. 

4. Ikraftträdandet och tillämpning 

Lagen skall träda i kraft omedelbart, dvs. när den publiceras. i Ålands författnings

samling och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som verkställs för 

skatteåret 1998. 

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

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § och rubriken för 4a §samt inledningssat

sen i 4a § kommunalskattelagen för landskapet Åland den 17 juni 1993 (3 7 /93), sådana 

de lyder i landskapslagen den 14 maj 1996 (40/96), som följer: 

4§ 

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner 
Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 

11,20 % i kommunalskatt. 

4a § 

Kommunalskatteprocenten för vissa försäkringsaktiebolag 
Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § skall försäkringsaktiebolag betala 1,20 % 

i konununalskatt på den beskattningsbara inkomsten om 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den kommunal

beskattning som skall verkställas för skatteåret 1998. 

Mariehamn den 30 oktober 1997 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 



LANDSKAPSLAG 
om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § och inledningssatsen i 4a § kommunal

skattelagen för landskapet Åland den 17 juni 1993 (37/93), sådana de lyder i landskapsla

gen den 14 maj 1996 (40/96), som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 

Kommunalskatteprocenten för 
samfand och samfällda förmåner 
Samfund och samfällda förmåner 

skall på den beskattningsbara inkomsten 

betala 12,544 % i kommunalskatt. 

4a § 

Kommunalskatteprocenten för vissa 
försäkringsbolag 

Med avvikelse från bestämmelserna 

i 4 § skall försäkringsaktiebolag betala 

1,344 % i kommunalskatt på den 

beskattningbara inkomsten om 

Föreslagen lydelse 

4§ 

Kommunalskatteprocenten för 
samfand och samfällda förmåner 
Samfund och samfällda förmåner 

skall på den beskattningsbara inkomsten 

betala 11,20 % i kommunalskatt. 

4a § 

Kommunalskatteprocenten för vissa 
försäkringsaktiebolag 

Med avvikelse från bestämmelserna 

i 4 § skall försäkringsaktiebolag betala 

1,20 % i kommunalskatt på den be

skattningsbara inkomsten om 

Denna lag träder omedelbart i 
kraft och tillämpas första gången vid 
den kommunalbeskattning som skall 

verkställas för skatteåret 1998. 


