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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av 29f § kommunalskatte-

lagen för Åland, antagen av lagtinget 26.6.2020. 
 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner höjs 

för skatteåret 2020. 
   
Lagstiftningsbehörigheten 
 
 Landskapet tillkommer enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen lag-

stiftningsbehörighet 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 förbehållits skat-
telagstiftningen i övrigt. I landskapets behörighet gällande kommu-
nalbeskattningen ingår att på nu företaget sätt lagstifta om den kom-
munerna tillkommande andelen av samfundsskatten. 

 
 De företagna ändringarna av kommunalskattesatserna innebär att 

skattesatserna för år 2020 höjs för samfund och samfällda förmåner. 
Denna höjning skulle således vara retroaktiv och gälla från skatteå-
rets början. Ålands lagting antog 11.5.2020 bl.a. en landskapslag om 
temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland som 
även den innebar att skattesatserna för år 2020 höjdes för samfund 
och samfällda förmåner. Republikens president konstaterade 
26.6.2020 att hinder för landskapslagens ikraftträdande inte förelåg. 
I utlåtandet 11.6.2020 över nämnda landskapslag beskrev delegat-
ionen förutsättningarna för retroaktiv skattelagstiftning. I utlåtandet 
ansåg Ålandsdelegationen sammanfattningsvis att den temporära 
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ändringen av kommunalskattelagen kunde gälla retroaktivt beträf-
fande beskattningen för år 2020 trots att landskapslagen skulle 
komma att träda i kraft rätt sent på det skatteår från vilken den ska 
gälla. Ålandsdelegationen hänvisar i tillämpliga delar till nämnda ut-
låtande samt noterar dessutom att det i landskapslagens förarbeten 
anges att den totala skattesatsen för samfund och samfällda för-
måner förblir oförändrad fastän landskapslagen innebär en höjning 
av skattesatsen vid kommunalbeskattningen. Detta eftersom statens 
andel av samfundsskatten sänks genom rikslagstiftningen. Med an-
ledning härav torde det inte finnas hinder för att landskapslagen ska 
gälla hela år 2020. 

 
 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskap-

ets lagstiftningsbehörighet. 
 
 
Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää 

och Suviranta. 
  
 
 
 
 

På Ålandsdelegationens vägnar: 
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ordförande 

 
 
 
 

Rainer Åkerblom 
sekreterare 


