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Utkast till regeringens proposition till riksdagen
med förslag till lag om ändring av 5 a och 13 § i
lagen om skatteredovisning
Begäran om utlåtande
Finansministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande om utkast
till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring av 5 a och 13 § i lagen om skatteredoisning.
Landskapets behörighet
Landskapet har lagstiftningsbehörighet avseende kommunerna
tillkommande skatter, enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för
Åland.
Riket har lagstiftningsbehörighet avseende skatter och avgifter med de
undantag som nämns i 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för Åland,
enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen för Åland.
På grund av ovanstående, när det gäller hur samfundsskatten fördelas
mellan
kommunerna
på
Åland,
har
landskapet
lagstiftningsbehörigheten.
Förslagets innehåll
I propositionen föreslås det att lagen om skatteredovisning ändras så att
alla skogsarealer ska vara likvärdiga i landskapen när kommunernas
skogskatteandel av samfundsskatten fördelas mellan de enskilda
kommunerna vid beräkningen av kommunernas skogsposter. Vidare
föreslås det att indelningen av skogsareal inom kommunernas områden
i skogsmark som används för skogsbruk och skogsmark som finns inom

naturskyddsområden slopas. Som grund för beräkningen av
kalkyleringsposten för en enskild kommuns skogspost används den
relativa andel som den totala skogsarealen inom kommunen utgör av
motsvarande antal hektar i landskapet.
Med stöd av 13 § 5 mom. i lagen om skatteredovisning lämnar
Skatteförvaltningen dessutom i fråga om alla kommuner trots
sekretessbestämmelserna uppgifter till Finlands Kommunförbund rf om
den samfundsskatt som samfunden har debiterats för att tillrättalägga
uppgifterna. I propositionen föreslås att motsvarande uppgifter ska
lämnas till Ålands kommunförbund när det gäller kommunerna i
landskapet Åland.
Landskapsregeringens ställningstagande
Landskapsregeringen har hört Ålands kommunförbund och ÅSUB.
Ålands kommunförbund understöder att Ålands kommunförbund får
tillgång till uppgifter på samma sätt som Finlands kommunförbund, för
att kunna granska underlagen för samfundsbeskattningen.
Även ÅSUB anser att det är väldigt positivt att även Ålands
kommunförbund nu kommer att få uppgifter om den samfundsskatt som
debiteras de företag som har verksamhet på Åland för att ha möjlighet
att kontrollera och säkerställa kommunernas fördelningsandelar.
Landskapsregeringen anser att det är bra att information om
samfundsskatten kommer Åland tillhanda.
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