
NÄRINGSUTSKOTTETSBETÄNKANDE 
Ändring av 1 § landskapslagen angående tillämpning vid 
kommunalbf)Skattningen av lagen om gottgörelse för bolagsskatt 

S,4MMANFAITNING 

Landskapsstyrelsens förslag 

nr 8 
1m. nr 47 

LandskapsstyreJsen före8lår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av 1 § 

landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gott

görelse för bolagsskatt. Lagen har samma syfte som den landskapslag om ändring av 

landskapslagen angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om gott

görelse för bolagsskatt som lagtinget antog den 20 april 1994 (FR nr 23/1993-94) och 

som Republikens President förordnat förfalla. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag utan andra ändringar än av 
ikraftträdelsestadgandet. 

UTSKOITETS SYNPUNKTER 
Utskottet konstaterar att ett utlåtande från högsta domstolen i fråga om en ändring av 

kommunalskattelagen för landskapet Åland nu slutgiltigt klargjort att den s.k. 

samfundsskatten delvis är en kommunalskatt över vilken lagtinget har 

lagstiftningsbehörighet. Enligt vad utskottet fått erfara kommer landskapsstyrelsen att 

inleda förhandlingar med finansministeriet om uppbörden av den åländska 

kommunalskatten för samfund. 

I föreliggande framställning föreslås att lagen om gottgörelse för bolagsskatt inte skall 

tillämpas på s.k. captivebolag i syfte att bolagen i inkomstbeskattningen skall behandlas 

på ett sätt som kommunalskattelagstiftningen förutsätter, d.v.s. betala 15 procent i 
inkomstskatt och inte 28 procent. I framställningen sägs vidare att en förutsättning för 

att lagen om gottgörelse för bolagsskatt skall kunna tillämpas på avsett sätt torde vara 

att riksdagen justerar inkomstskattens minimibelopp för de captivebolag som 
underkastas bestämmelserna i vår kommunalskattelagstiftning. 

Eftersom den praktiska tillämpningen av den föreslagna landskapslagen blir beroende 
av ett riksdagsbeslut föreslår utskottet att lagens ikraftträdelsebestämmelse lämnas 

öppen för landskapsstyrelsens avgörande även vad beträffar det beskattningsår under 

vilket lagen första gången skall tillämpas. Härigenom ökar flexibiliteten för 

landskapsstyrelsen inför de förestående förhandlingarna med finansministeriet. 



/ 
.' 

- 2 -

ÄRENDETS BEHANDUNG 
Lagtinget har den 19 september 1994 inbegärt näringsutskottets yttrande över 

framställningen. 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Ragnar Erlandsson. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Bornan, vice ordföranden 

Harry Eriksson samt ledamöterna Abrahamsson, Häger och Sjöblom. 

UTSKOITETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar det i fram

ställningen ingående lagförslaget 

oförändrat, dock så att ikraft

trädelsebestärnmelsen erhåller 

följande lydelse: 

Denna lag träder i kraft den och tillämpas första gången vid den 
kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret (uteslutning). 

Mariehamn den 9 mars 1995 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


