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Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om tillämpning av rikslagstiftning om
beskattning av delägare i utländska bassamfund, antagen av lagtinget 14.12.2016.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
Genom landskapslagen görs rikets lag om beskattning av delägare i
utländska bassamfund (FFS 1217/1994, nedan rikslagen) med vissa
avvikelser gällande i landskapet. Även de riksbestämmer som med
stöd av rikslagen utfärdats om de skatteavtalsstater där skatten anses avvika i väsentlig grad från den skatt som samfunden betalar i
Finland blir gällande på Åland. Genom landskapslagen upphävs
landskapslagen om kommunalbeskattning av delägare i utländska
bassamfund (ÅFS 54/1995).
Lagstiftningsbehörigheten
I en landskapslag kan enligt 19 § 3 mom. i självstyrelselagen för
Åland för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Intagande av sådana stadganden i en
landskapslag medför inte ändring i fördelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan riket och landskapet.
Landskapet tillkommer enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen 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
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lagstiftande organ enligt 27 § 36 punkten i sagda lag förbehållits skattelagstiftningen i övrigt.
Av fördelningen av lagstiftningsbehörigheten följer att landskapslagen endast kan gälla kommunalbeskattningen. Detta anges inte i
landskapslagen, men har beaktats i dess förarbeten. Den inkomst
som med stöd av landskapslagen beskattas hos allmänt skattskyldiga kan vara föremål för kommunalbeskattning. Till denna del tillkommer lagstiftningsbehörigheten landskapet.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen har med beaktande av självstyrelselagens för
Åland stadganden funnit att hinder för ikraftträdande av landskapslagen inte föreligger.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää
och Pellonpää.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

