ÅLANDSDELEGATIONEN

Diarienr D 10 18 01 11 D 10 18 01 12

Helsingfors/Mariehamn 25.4.2018
Nr 10/18
Hänvisning Ålands lagtings skrivelser
11.4.2018, nris 62 och 64/2018.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över följande av lagtinget 11.4.2018 antagna landskapslagar:
1. Landskapslag om ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet Åland,
2. Landskapslag om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland.
Ålandsdelegationen avger i det följande ett gemensamt utlåtande
över ovan nämnda landskapslagar.

Landskapslagarnas huvudsakliga innehåll
I fastighetsskattelagens 2 § intas ett nytt 3 mom. enligt vilken den
allmänna fastighetsskatteprocenten fortfarande ska tillämpas på
vindkraftverk vars nominella effekt är högst 10 megavoltampere.
Kommunalskattesatsen för samfund och samfällda förmåner höjs.
Samtidigt görs en temporär sänkning av kommunalskattesatsen för
samfällda förmåner retroaktivt för skatteåret 2017.
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, medan rikets lagstiftande organ enligt 27 § 36 punkten i sagda lag för-
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behållits skattelagstiftningen i övrigt. I landskapets behörighet gällande kommunalbeskattningen ingår att på nu företaget sätt lagstifta
om den kommunerna tillkommande andelen av samfundsskatten.
Lagändringarna är avsedda att tillämpas från och med skatteåret
2018, med undantag av den temporära sänkningen av kommunalskatten för samfällda förmåner, som gäller skatteåret 2017. Med anledning härav konstaterar Ålandsdelegationen att grundlagen inte innehåller något absolut förbud mot retroaktiv skattelagstiftning. Däremot följer av grundlagens egendomsskydd samt av allmänna rättsprinciper, såsom kravet på förutsägbarhet och skälighet, att retroaktiv
skattelagstiftning ska undvikas. Höjningen av skattesatsen för samfund innebär i och för sig en höjning av kommunalskatten, men genom att statens andel genom rikslagstiftningen samtidigt ändras förblir den totala skattesatsen oförändrad. Den temporära ändringen av
kommunalskattesatsen gällande samfällda förmåner gäller visserligen skatteåret 2017, men den är till fördel för skattebetalarna. Kommunerna kompenseras för uteblivna inkomster vid kapitalbeskattningen genom annan lagstiftning. Med beaktande av ovanstående
kan ändringarna inte anses oskäliga, och de har varit förutsägbara.
Hinder för en retroaktiv tillämpning av landskapslagarna föreligger
härvid inte.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagarna faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

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

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare

