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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över följande av lagtinget 27.1.2012 antagna land-

skapslagar: 
 

1. Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunal-
skattelagen för landskapet Åland (nedan landskapslagen), 

2. Landskapslag om upphävande av 4a § landskapslagen om 
kompensation för förlust av skatteintäkter, 

3. Landskapslag om kompensation för uteblivna inkomster från 
beskattningen av kapitalinkomst. 
  

Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande 
över ovan nämnda landskapslagar. 

 
Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 
 
 I kommunalskattelagen intas bestämmelser om donationsavdrag. 

Grundavdragets maximibelopp höjs. Landskapslagen medför även 
en höjning av den andel av samfundsskatten som tillkommer kom-
munerna. Landskapsregeringen ska även för åren 2012 och 2013 
erlägga kompensation till kommunerna för uteblivna inkomster från 
beskattningen av vissa kapitalinkomster. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 

 
 Landskapet tillkommer enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för 

Åland lagstiftningsbehörigheten i fråga om tilläggsskatt på inkomst 
och tillfällig extra inkomstskatt, närings- och nöjesskatter, grunderna 
för avgifter till landskapet och kommunerna tillkommande skatter, 
medan rikets lagstiftande organ enligt 27 § 36 punkten i sagda lag 
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förbehållits skattelagstiftningen i övrigt. I landskapets behörighet 
gällande kommunalbeskattningen ingår att på nu företaget sätt lag-
stifta om den kommunerna tillkommande andelen av samfundsskat-
ten. 

 
 Enligt övergångsbestämmelserna får lagändringarna viss retroaktiv 

verkan, eftersom de ska tillämpas från ingången av skatteåret 2012. 
Med anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att grundla-
gen inte innehåller något absolut förbud mot retroaktiv skattelag-
stiftning. Däremot följer av grundlagens egendomsskydd samt av 
allmänna rättsprinciper, såsom kraven på förutsägbarhet och skä-
lighet, att retroaktiv skattelagstiftning ska undvikas. I föreliggande 
landskapslagar sker ändringen i början av skatteåret och de lagänd-
ringar som kan vara till nackdel för skattebetalare gäller skattesat-
sen. Ändringarna har varit förutsägbara. Därtill föreligger särskilda 
omständigheter som gör att ändringarna inte kan anses oskäliga. 
Hinder för en retroaktiv tillämpning av landskapslagarna föreligger 
därför inte. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 

 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom land-

skapets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Lampi, Mäenpää och Pellon-

pää samt suppleanten Ekholm. 
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sekreterare 


