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Till Finansministeriet 

 

 

Ärende 

 

I skrivelse 28.1.2019 anhåller finansministeriet om utlåtande över ett utkast till en 

regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 49 § i självstyrelselagen för 

Åland. 

 

Enligt självstyrelselagens 56 § 1 mom. ankommer det på Ålandsdelegationen att på 

begäran avge utlåtanden till statsrådet och dess ministerier samt till landskapsrege-

ringen och domstolar. Till delegationens uppgifter hör således att såsom ett sakkun-

nigorgan ge utlåtande i frågor som gäller tillämpningen av självstyrelselagen. Enligt 

56 § 3 mom. 2 punkten hör till delegationens uppgifter även att fastställa skattegott-

görelsen enligt lagens 49 §. Ålandsdelegationen avger detta utlåtande med avseende 

på dessa uppgifter. 

 

Finansministeriet inhämtar även utlåtande av Ålands landskapsregering, vilket 

Ålandsdelegationen vid avgivande av detta utlåtande på grund av ärendets bråds-

kande natur inte haft tillgång till. 

 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

 

I propositionen föreslås att självstyrelselagen för Åland ändras så att effekterna av 

landskapet Åland tillkommande skattegottgörelse inte ändras som en följd av den i 

riket planerade landskaps- och vårdreformen. I detta syfte fogas det till 49 § i själv-

styrelselagen ett nytt 2 mom. Enligt det nya momentet ska när skattegottgörelsen 

fastställs med avvikelse från 1 mom. beaktas den proportionella andel av den i hela 

riket debiterade statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster som motsvarar det i 

hela riket debiterade inkomstskattebeloppet på förvärvsinkomster som ska betalas till 

staten det år landskaps- och vårdreformen träder i kraft utan de ändringar som gjorts 

i samband med reformen. 
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Ålandsdelegationens ställningstagande 

 

Ålandsdelegationen avgav 2.6.2017 ett utlåtande till finansministeriet över ett utkast 

till en regeringsproposition om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 

rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ord-

nandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 

12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser 

som gäller Ålands finansiella ställning. I utlåtandet beskrev Ålandsdelegationen även 

bestämmelserna om skattegottgörelsen i självstyrelselagen samt skattegottgörelsen 

enligt gällande praxis. I fråga om detta hänvisar Ålandsdelegationen till nämnda utlå-

tande. I utlåtandet konstaterade Ålandsdelegationen att den gällande ordalydelsen i 

självstyrelselagens 49 § inte möjliggjorde att av den debiterade skatten på förvärv-

sinkomster på det i propositionen föreslagna sättet endast skulle beaktas den pro-

portionella andel som motsvarar statsskatterna före vård- och landskapsreformen, 

utan de debiterade statsskatterna ska beaktas i sin helhet. Delegationen poängterade 

att ändringar i det ekonomiska systemet mellan Åland och riket endast kan göras 

genom en ändring av självstyrelselagen på det sätt som anges i lagens 69 §, såvitt 

annat förfarande inte anges i självstyrelselagen. Nu föreslås det att bestämmelser 

om ett ovan avsett förfarande intas i självstyrelselagen, vilket skulle ändra den nuva-

rande praxisen. 

 

Ålandsdelegationen följer givetvis de ändringar i självstyrelselagen som antagits i fö-

reskriven lagstiftningsordning från det de träder i kraft.  

  

Avslutningsvis önskar Ålandsdelegationen framhålla vikten av att en eventuell refor-

merad bestämmelse om skattegottgörelsen bör vara tydlig och enkel att förstå. Av 

detaljmotiveringarna bör klart framgå vilka debiterade skatter, och per vilken tidpunkt, 

som ska beaktas vid uträknandet av skattegottgörelsen. Det bör säkerställas att 

Ålandsdelegationen för att korrekt kunna fastställa skattegottgörelsen har rätt att er-

hålla de erforderliga uppgifterna av skatteförvaltningen.  

 

Närvarande 

  

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

 

 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
 
 
 

Peter Lindbäck 
ordförande 

 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


