
NÄRINGSUTSKOTTETS BE1"ÄNKANDE 
Lagstiftning om höjning av kommunalskattesatsen för samfund 

SAMMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens flJrslag 
Landskapsstyrelsen föreslår att kommunalslrattelagen för landskapet Åland ändras så att 
kommunalskattesatsen för samfund höjs från 11,20 procent till 12,544 procent och för 
captivebolag från 1,20 procent till 1,344 procent. 

Utskottets flJrslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med en redaktionell ändring av 4a §. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Allmlln motivering 
Utskottet konstaterar att förutsättningarna för captiveverksamhet på Åland är goda. Det 

är dock viktigt att verksamhetsförutsättningama för den typen av verksamhet är så 

stabila som möjligt, annars riskerar captiveverksamheten att förlora marknadens 
förtroende. En skatteböjning rubbar naturligtvis stabiliteten för 
verksamhetsförutsä.ttningarna, men den föreslagna höjningen är så marginell att den inte 
medför nAgra negativa konsekvenser. Tvärtom resulterar den föreslagna skatteböjningen 
i att landskapet undviker statusen som skatteparadis. För det fall landskapet skulle 
betraktas som skatteparadis riskerar inkomster som genererats i captivebolag i 
landskapet att betraktas som ägarens inkomster i den stat där ägaren har sin hemort. I 
detta fall skulle förutsättningarna för den här typen av verksamhet riskera att slås ut. 
Utskottet finner på grund av det ovan anförda den föreslagna skattehöjningen behövlig 
för att verksamhetsförutsättningarna för captivebolag fortsättningsvis skall vara goda 
och omfattar därmed landskapsstyrelsens förslag. 

Utskottets beslut beträffande utformningen av den allmänna motiveringen har 
tillkommit efter omröstning (3-2). Beslutet har biträtts av ordföranden Tage Boman, 
vice ordföranden Ronald Boman och ledamoten Häger. 

DetaQmotivering 
4a § Eftersom utskottet erfarit att det inte varit landskapsstyrelsens avsikt att föreslå 
andra ändringar än vad avser skattesatsen har utskottet vidtagit en teknisk justering av 
paragrafen så att termen försäkringsaktiebolag bibehålls i lagtexten. 

ÄRENDETS BEHANDI,ING 
Lagtinget har den 8 november 1995 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
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framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamöterna Roger Nordlund och Lasse 

Wiklöf, finanschefen Dan E. Eriksson och skadedirektören Göran Lindholm. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 

ordföranden Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Häger och Sjöstrand. 

Till betänkandet har ledamöterna Lisbeth Eriksson och Sjöstrand fogat en reservation. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget måtte anta det i 

framställningen ingående 

lagförslaget i följande lydelse: 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av 4 och 4a §§ kommunalskattelagen för landskapet Åland 

(Ingressen lika som i framställningen). 

4 § 

(Lika som i framställningen). 

4a § 

Kommunalskatteprocenten ftJr vissa ftJrsäkringsbolag 
Med avvikelse från bestämmelserna i 4 § skallftJrsäkringsaktiebolag betala 1,344 

% i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten om 

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen.) 

Mariehamn den 13 december 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Niclas Slotte 



RESERVATION 

Undertecknade som förenar sig med näringsutskottets beslut i anledning av 
framställningen anser att utskottet i samband med behandlingen av frdmställningen även 
borde ha beaktat konsekvenserna av den till kommunalskattelagstiftningen hörande 
beskattningen av samfund, 

Det är viktigt att göra en bedömning av hur hela lagstiftningen rörande 
kommunalbeskattningen av samfund utfaller för såväl kommunerna som de skattskyldiga. 
Det hade varit skäl för utskottet att ta ställning till huruvida kommunerna går miste om 
stora summor på gnmd av den konstruktion den åländska lagstiftningen fått. 

De omständigheter utskottet borde ha utrett och tagit ställning till är bl.a. följande: 
- de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna 
- konsekvenserna för kommunerna när det gäller betalningar för år 1993-94 baserade på 

skatteöresintäktema, tex. avgifterna till ÅHS och FP A 
- konsekvenserna av tilläggskostnader som skattemyndigheterna kommer att utkräva 
- konsekvenser för de företag som berörs 

Enligt vit' uppfattning hade det varit skäl för utskottet att ta ställning till dessa för våra 
kommuner mycket viktiga frågor, varför vi reserverar oss mot utskottets beslut att inte 

ta upp dem i betänkandets allmänna motivering. 

Mariehamn den 13 december 1995 


