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Ärende

Landskapet Åland
tillkommande förskott
på skatteavräkningen
2021.

Till Finansministeriet

Enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland återförs i skatteavräkning till landskapet Åland
årligen av statsmedel de i lagrummet angivna beloppen. På skatteavräkningsbeloppet
betalas månatliga förskott. Förskottsbeloppet beräknas med utfallet av tidigare beskattning och prognoser som grund.
Ålandsdelegationen har genom beslut den 24.9.2020 fastställt det landskapet Åland tillkommande förskottet på skatteavräkningen för år 2021 till 79 600 000 euro.
Finansministeriet har i brev 7.9.2021, på basen av uppgifter från Skatteförvaltningen och
prognoser uppskattat att de i 49 § 1 mom. i självstyrelselagen avsedda skatterna år 2021
uppgår till totalt 88 000 000 euro. Uppskattningen av samfundsskattens storlek var
22 000 000 euro.
Med anledning av finansministeriets brev beslöt Ålandsdelegationen i beslut 16.9.2021
ändra förskottsbeloppet till 88 000 000 euro.
I brev 8.10.2021 har finansministeriet uppgivit att det senare har framkommit ett fel gällande samfundsskatten. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen är Ålands andel av samfundsskatten på grund av förskottsskatterna 22 000 000 euro, men landskapets andel
endast 55,66 % dvs. cirka 12,2 milj. euro. På grund av det i början av år 2022 kommande
tilläggsförskottet anser finansministeriet att samfundsskattens storlek (landskapet Ålands
andel) kan uppgå till 13,6 milj. euro. Det betyder att förskottet på skatteavräkningen för
år 2021 enligt finansministeriet ska vara 79,6 milj. euro.
Med anledning av ovanstående
ändrar Ålandsdelegationen sitt beslut av
16.9.2021 så att landskapet Åland tillkommande
förskott på skatteavräkningen för år 2021 fastställs till 79 600 000 euro, vilket belopp motsvarar
det ursprungliga förskottsbeloppet som fastställts
24.9.2020.
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