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Landskapsstyrelsen föreslår att det stiftas en landskapslag om kommunalbeskattning av 
delägare i utländska bassamfund. Utländska bolags, stiftelsers, trusters och andra 

förmögenhetsmassors inkomst kan enligt lagförslaget under vissa förutsättningar 
beskattas hos den åländska ägaren eller förmånstagaren även i de fall att t.ex. det 
utländska bolaget inte delar ut någon vinst. Lagen tillämpas endast på utländska 
samfund för vilka nivån på inkomstbeskattningen är lägre än 3/5 av nivån på be
skattningen av samfund i landskapet. 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt och skall tillämpas första gången vid 

den kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret 1995. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att framställningen omfattas efter en komplettering så att inte heller 
samfund vars inkomst influtit av rederiverksarnhet skall betraktas som utländska 
bassamfund samt ett närmast tekniskt förtydligande. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 

Detaljmotivering 

2 § I avsikt att trygga konkurrensmöjligheterna för fartyg i internationell trafik föreslår 
utskottet att inte heller samfund vars inkomster härrör från rederi verksamhet skall anses 
som utländsk bassamfund. 

6 § Utskottet föreslår en ändling så det i lagen tydligt framgår att en delägare i ett 
utländskt bassamfund inte skall beviljas avräkning för en skatt som bassamfundet inte 

har betalat. 

7 § Ändringen är av språklig natur. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 7 december 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över 



- 2 -

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Ragnar Erlandsson. 

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

UTSKOITE1'S FÖRSIAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i framställ
ningen ingående lagförslaget med 
följande ändringar: 

LANDSKAPSLAG 
om kommunalbeskattning av delägare i utländska bassamfund 

(Ingressen lika som i framställningen). 

1 § 

(Lika som i framställningen) 

2 § 

Utländskt bassamfund 
(1 mom. lika som i framställningen) 
Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. anses inte som utländskt bassamfund 
1) ett samfund vars inkomst enligt utredning huvudsakligen har influtit av in

dustriell produktionsverkisamhet eller rederiverksamhet som samfundet bedrivit i 
hemviststaten eller från prestationer betalda av ett sådant samfund inom en och samma 
koncem som avses i 1 kap. 2 §lagen om aktiebolag (FFS 734178) vilket har hemvist 
i denna stat och där bedriver industriell produktionsverksamhet eller 

2) ett samfund med vars hemviststat Finland har i kraft ett avtal för att undvika 
dubbelbeskattning vars bestämmelser blivit gällande i landskapet genom bifall av 
lagtinget till ikraftträdelsesförfattningen, om samfundet enligt avtalet skall anses ha 
hemvist i denna stat och avtalet tillämpas på inkomst som samfundet erhåller, förutsatt 
att beskattningen av samfund i staten i fråga kan anses vara jämförbar med den beskatt
ning av samfund som verkställs i landskapet. 

(3 mom. lika som i framställningen) 
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3 - 5 §§ 

(Lika som i framställningen) 

6 § 

Avräkning av utländsk skatt 
(1 mom. lika som i framställningen) 
Om det utländska samfundet har hemvist i en stat med vilken Finland har i kraft 

ett avtal för att undvika dubbelbeskattning vars bestämmelser blivit gällande i lands
kapet genom bifall av lagtinget till ikraftträdelseförfattningen, avräknas enligt 1 mom. 

de skatter som enligt avtalet skulle avräknas till förmån för den skattskyldige om denna 
hade betalat dem. Med stlJd av detta moment görs inga avräkningar för skatt som skall 
avräknas enligt avtalet, till den del som den överskrider det faktiska skattebelopp som 
bassamfurulet har betalat. 

7 § 

Skyldighet att lämna uppgifter om utländska bassamfund 
En skattskyldig som är en sådan delägare eller förmånstagare som avses i 4 § 1 

mom. skall till sin skattedeklaration foga; 
1) en förteckning över direkta och utländska indirekta ägoandelar i utländska 

bassamfund, 
2) en utredning över den skattskyldiges ställning som förmånstagare i ett utländskt 

bassamfund, 
3) en utredning över andra uppgifter som behövs för beräkning av inkomst som 

beskattas enligt denna lag samt över vinstutdelning från bassamfund, räkenskapsperio
dens förlust och de i 6 § avse.dda skatter som samfundet har betalat. 

(2 - 3 mom. lika som i framställningen) 

8 § 
(Lika som i framställningen) 

Mariehamn den 9 mars 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


