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Till Justitieministeriet 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över följande av lagtinget 13.4.2015 antagna land-

skapslagar: 
 

1. Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunal-

skattelagen för landskapet Åland, 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om skattelättnader 

vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2013 och 2014, 

3. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om kompensa-

tion för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalin-

komst. 

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

 
Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll 
 
 Kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner änd-

ras. Temporära skattesatser införs för skatteåren 2015 och 2016 
samt permanenta skattesatser från tiden därefter. Tillämpningstiden 
för de temporära regler som möjliggör höjda avskrivningar för s.k. 
produktiva investeringar förlängs så att de även gäller 2015 och 
2016. Kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från 
beskattningen av kapitalinkomst justeras. 

 
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapet tillkommer enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för 

Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om tilläggsskatt på inkomst och 
tillfällig extra inkomstskatt, närings- och nöjesskatter, grunderna för 
avgifter till landskapet och kommunerna tillkommande skatter, me-
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dan rikets lagstiftande organ enligt 27 § 36 punkten i sagda lag för-
behållits skattelagstiftningen i övrigt. I landskapets behörighet gäl-
lande kommunalbeskattningen ingår att på nu företaget sätt lagstifta 
om den kommunerna tillkommande andelen av samfundsskatten 
(jämför Högsta domstolens utlåtande 12.12.2011, nr 2807). 

 
 Enligt övergångsbestämmelserna får landskapslagarna en viss ret-

roaktiv verkan gällande skatteåret 2015. Med anledning härav kon-
staterar Ålandsdelegationen att grundlagen inte innehåller något 
absolut förbud mot retroaktiv skattelagstiftning. Däremot följer av 
grundlagens egendomsskydd samt av allmänna rättsprinciper, så-
som kravet på förutsägbarhet och skälighet, att retroaktiv skattelag-
stiftning ska undvikas. Beträffande kommunalbeskattningen innebär 
ändringen visserligen en höjning av kommunerna tillkommande an-
del av samfundsskatten även beträffande 2015.  Samtidigt sänks 
dock den andel som tillkommer staten och församlingarna.  Änd-
ringarna har därför även till dessa delar varit förutsägbara och kan 
inte anses som oskäliga. Hinder för en retroaktiv tillämpning av 
landskapslagarna föreligger inte. 

 
 Ålandsdelegationen noterar i sammanhanget att i slutet av 29 d § 

nämns skatteåret 2015, fastän rubriken anger att paragrafen avser 
skatteåret 2016. Denna felskrivning i texten inverkar inte på lagstift-
ningsbehörigheten. 

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom land-

skapets lagstiftningsbehörighet. 
 
Närvarande   Ordföranden Lindbäck, ledamoten Erlandsson jämte suppleanten 

Alm samt ledamoten Mäenpää jämte suppleanten Kuusiniemi. 
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