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Ålandsdelegationen skall enligt 56 § i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991)
fastställa i 49 § i sagda lag föreskriven skattegottgörelse till landskapet Åland.
Skattegottgörelse enligt 49 § i självstyrelselagen utfaller då den i landskapet för ett
skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten överskrider 0,5 procent av
motsvarande skatt för hela riket, varvid det överskjutande beloppet tillkommer
landskapet.
Ålandsdelegationens beslut:
Ålandsdelegationen har fastställt den landskapet Åland för 2008 tillkommande
skattegottgörelsen till 3 157 778 euro.
Motivering och beslutsunderlag:
Till begreppet inkomst- och förmögenhetsskatt har, såsom i beslutet avseende
skattegottgörelsen för 2007, hänförts, förutom statsskatten och samfundsskatten,
även källskatt för begränsat skattskyldiga, källskatt för löntagare från utlandet och
källskatt på ränteinkomst samt tonnageskatt.
Till underlag för beräkningarna har lagts uppgifter från Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningens skrivelse bifogas.
De statliga inkomst- och förmögenhetsskatter på basis av vilka skattegottgörelsen
för 2008 har beräknats utgör sålunda följande:
1.

Statsskatt
Såsom statsskatt har för skatteåret 2008 debiterats 8 090 892 090 euro i hela
riket och i landskapet Åland 48 134 664 euro. Beloppen är uträknade på
samma sätt som för 2007. Landskapets andel utgör således 0,59 % av den i
landet debiterade statsskatten.

2.

Samfundsskatt
Till grund för beräkningen av skattegottgörelsen har för 2008 lagts den andel
av den debiterade samfundsskatten som tillfaller staten. Enligt detta utgör
statens andel av debiteringen i hela riket 4 165 785 663 euro och i landskapet
17 842 487 euro.

3.

Källskatt för begränsat skattskyldiga och för löntagare från utlandet
Skattebeloppet för dessa båda skatter är i hela riket 455 971 073 euro. I
landskapet har uppburits 591 893 euro från vilket avdras kommunernas andel
236 757 euro. Beloppen har uträknats på samma sätt som för 2007.
Återstoden, 355 136 euro, har lagts till grund för beräkningen av skattegottgörelsen.

4.

Källskatt på ränteinkomst
Skattebeloppet i hela riket är 431 932 172 euro. Till grund för beräkningen av
skattegottgörelsen har lagts ett belopp som uträknats på motsvarande sätt
som för 2007. För 2008 är procentandelen den i 1 punkt angivna 0,59.

5.

Tonnageskatt
Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen har 779 euro influtit i tonnageskatt i
riket och ingen tonnageskatt i landskapet under 2008.
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Siffersammanställning
Landskapet
Åland

Hela riket

1.

Statsskatt
Ålands procentuella andel = 0,59 %

48 134 664

8 090 892 090

2.

Samfundsskatt
Statens andel

17 842 487

4 165 785 663

3.

Källskatt för begränsat skattskyldiga
och för löntagare från utlandet
Uppburet i landskapet
./. Kommunernas andel

355 136

455 971 073

2 548 399

431 932 172

591 893
236 757

4.

Källskatt på ränteinkomst
(0,59 % av 431 932 172)

5.

Tonnageskatt

779

Sammanlagt

68 880 686 13 144 581 777

0,5 % av skatterna för hela riket

65 722 908

Landskapet Ålands skattegottgörelse

3 157 778

Helsingfors, 16.12.2009
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