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SAMMANFATTNING 

Landskapsstyrelsens förslag 
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. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att lagförslaget i framställningen godkänns utan ändringar. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet omfattar landskapsstyrelsens framställning vars syfte är att justera 

kommunalskattesatsen för samfund så att samfund med inkomst på Åland beskattas lika 

som samfund i riket. Justeringen föranleds av regeringens proposition 102/1997 som 

föreslår en omfördelning av skatteintäkterna från samfund. Genom förslaget ökar statens 

andel av skatteintäkterna medan kommunernas andel minskar i motsvarande grad. 

Eftersom statens intäkter ökar stiger också den klumpsumma, 0,45 procent av statens 

inkomster, som överförs till landskapet. Det som de åländska kommu11~rna förlorar 

genom omfördelningen återförs således delvis till landskapet. Utskottet har erfarit att 

landskapsstyrelsen inte har för avsikt att direkt kompensera kommunerna för den 

frångångna skatteinkomsten. Utskottet anser dock att landskapsstyrelsen bör ge en sådan 

kompensation. 

I samband med behandlingen av lagförslaget har utskottet dessutom erfarit att 

landskapsstyrelsen överväger en omarbetning av fördelningsnyckeln för samfundsskatten. 

Enligt utskottet är frågan om en rättvis fördelning av samfundsskatten mellan 

kommunerna synnerligen angelägen. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 12 november 1997 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, finanschefen Dan E Eriksson 

och skattedirektören Elof Asplund. 
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I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman~·vice ordföranden 

Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Utskottet föreslår vidare 

Mariehamn den 9 december 1997 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget antar det i framställ

ningen ingående lagförslaget utarl 

ändringar.· 

att lagtinget hemställer om att 

landskapsstyrelsen på lämpligt sätt 

kompenserar kommunerna för 

frångången inkomst · från 

samfundsskatten. 

Tage Boman 

Marine Holm.:.J6hansson 
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