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Till Justitieministeriet

Ärende
Justitieministeriet har med hänvisning till 32 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland i
skrivelse 29.6.2020 inbegärt Ålandsdelegationens utlåtande över ett utkast till en överenskommelseförordning om verkställandet av beskattningen på Åland för skatter som tillkommer landskapet Åland och kommunerna på Åland. Finansministeriet och Skatteförvaltningen har inkommit med utlåtande i ärendet. Ålands landskapsregering har
samtyckt till överenskommelseförordningen.
Överenskommelseförordningens bakgrund och innehåll
Den gällande överenskommelseförordningen om verkställande av kommunalbeskattningen i landskapet Åland (FFS 860/1997) gäller endast verkställandet av kommunalbeskattningen. Ålands lagting antog 9.9.2019 bl.a. en landskapslag om medieavgift. Enligt
landskapslagens 4 § ska medieavgiften bestämmas och debiteras i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen i enlighet med det som föreskrivs om rundradioskatten i lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995). Medieavgift för samfund
påförs dock separat från samfunds inkomstskatt. För uppbörden av medieavgiften ska
gälla det som föreskrivs om rundradioskatten i lagen om förskottsuppbörd (FFS
1118/1996) och lagen om skatteuppbörd (FFS 11/2018). Det som i lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998) föreskrivs om redovisning av rundradioskatten till staten ska
på motsvarande sätt gälla vid redovisning av medieavgiften till landskapet. Eftersom
avsikten är att medieavgiften ska tas ut i samband med verkställandet av beskattningen,
förutsätter överföringen av förvaltningsbehörigheten från landskapet till Skatteförvaltningen
att medieavgiften fogas till tillämpningsområdet för överenskommelseförordningen. Även i
övrigt anses det ändamålsenligt att ersätta den gällande förordningen med en ny förordning som innehåller bestämmelser om verkställandet av beskattningen av de skatter som
tillfaller såväl kommunerna som landskapet.

I utkastets 1 § anges överenskommelseförordningens tillämpningsområde. Skatteförvaltningen ska i enlighet med lagstiftningen i landskapet Åland om förskottsuppbörd,
beskattningsförfarande, skatteuppbörd och skatteredovisning sköta de förvaltningsuppgifter som hör till Ålands landskapsregering i fråga om skatt på inkomst och
fastighetsskatt som betalas till kommunerna samt den medieavgift som betalas till
landskapet. Överenskommelseförordningens 2 § reglerar fördelningen av kostnadsansvaret. Förordningens 3 § innehåller ikraftträdelsebestämmelser.
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 förbehållits skattelagstiftningen i övrigt.
Högsta domstolen har i utlåtande 11.11.2019 (OH 2019/228) över bl.a. landskapslagen om
medieavgift ansett att medieavgiften med beaktande av dess natur, dess användningsändamål och det förfarande som gäller för dess debitering och uppbörd utgör en
tilläggsskatt på inkomst.
Tillämpningsområdet för överenskommelseförordningen gäller därigenom förvaltningsuppgifter hänförande sig till skatter som tillkommer kommunerna på Åland och landskapet
Åland, och således skatter som utgör landskapsbehörighet.
Finansieringen
Självstyrelselagen utgår från att part som enligt självstyrelselagen har förvaltningsbehörigheten även har kostnadsansvaret. Vid överförandet av förvaltningsuppgifter har
den mottagande parten ansetts åta sig finansieringen om inte annat anges. Kostnadsfrågan kan lösas t.ex. så att den särskilt anges i förordning eller genom separata avtal
mellan behörig riks- och landskapsmyndighet. Överenskommelseförordningens 2 § anger
att landskapet Åland svarar för de kostnader som orsakas av särdrag i lagstiftningen om
kommunalskatt och fastighetsskatt samt för kostnader för de förvaltningsuppgifter som
hänför sig till medieavgiften i enlighet med vad landskapsregeringen och Skatteförvaltningen kommer överens om. En överenskommelse ska årligen ingås om landskapets
kostnadsansvar under därpå följande kalenderår. Enligt Ålandsdelegationens uppfattning
kan kostnadsansvaret regleras på föreslaget sätt.

Ålandsdelegationens slutsats
Ålandsdelegationen ser inte hinder för att förslaget till överenskommelseförordning i
föreliggande form sätts i kraft.
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