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Ålandsdelegationen ska enligt 56 § i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991)
fastställa i 49 § i sagda lag föreskriven skattegottgörelse till landskapet Åland.
Skattegottgörelse enligt 49 § i självstyrelselagen utfaller då den i landskapet för ett
skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten överskrider 0,5 % av motsvarande skatt för hela riket, varvid det överskjutande beloppet tillkommer landskapet.
Genom lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland (FFS 98/2020) har självstyrelselagens 7 kap. om landskapets ekonomi ändrats. Lagändringen trädde i kraft
1.1.2021. Enligt övergångsbestämmelsen utbetalas skattegottgörelse enligt de bestämmelser i 49 § som gällde vid ikraftträdandet av lagändringen ännu för skatteåren
före ikraftträdandet av lagändringen. I enlighet härmed ska skattegottgörelse utbetalas ännu för år 2020 enligt de ursprungliga bestämmelserna i 1991 års självstyrelselag.
Ålandsdelegationens beslut:
Ålandsdelegationen har fastställt den landskapet Åland för 2020 tillkommande skattegottgörelsen till 7 791 184 euro.
Motivering och beslutsunderlag:
Till begreppet inkomst- och förmögenhetsskatt har, såsom i beslutet avseende
skattegottgörelsen för 2019, hänförts, förutom statsskatten och samfundsskatten,
även källskatten för begränsat skattskyldiga, källskatten för löntagare från utlandet
och källskatten på ränteinkomst samt tonnageskatten.
Till underlag för beräkningarna har lagts uppgifter från Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens skrivelse bifogas.
De statliga inkomst- och förmögenhetsskatter på basis av vilka skattegottgörelsen för
2020 har beräknats utgör sålunda följande:
1.

Statsskatt
Såsom statsskatt har för skatteåret 2020 debiterats 8 755 008 996 euro i hela
riket och i landskapet Åland 53 266 204 euro. Beloppen är uträknade på samma
sätt som för 2019. Landskapets andel utgör således 0,61 % av den i hela riket
debiterade statsskatten.

2.

Samfundsskatt
Till grund för beräkningen av skattegottgörelsen har för 2020 lagts den andel av
den debiterade samfundsskatten som tillfaller staten. Enligt detta utgör statens
andel av debiteringen i hela riket 3 136 849 675 euro och i landskapet
15 198 004 euro.

3.

Källskatt för begränsat skattskyldiga och för löntagare från utlandet
Skattebeloppet för dessa båda skatter är i hela riket 407 560 000 euro. I landskapet har uppburits 1 287 502 euro från vilket avdras kommunernas andel
515 001 euro. Beloppen har uträknats på samma sätt som för 2019. Återstoden,
772 501 euro, har lagts till grund för beräkningen av skattegottgörelsen.

4.

Källskatt på ränteinkomst
Skattebeloppet i hela riket är 35 907 000 euro. Till grund för beräkningen av
skattegottgörelsen har lagts ett belopp som uträknats på motsvarande sätt som
för 2019. För 2020 är procentandelen den i 1 punkt angivna 0,61.
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5.

Tonnageskatt
Debiterad tonnageskatt i hela riket är 229 975 euro och för Ålands del 13 220
euro.

Siffersammanställning (i euro)
Landskapet
Åland

Hela riket

1.

Statsskatt
Ålands procentuella andel = (0,61 %)

53 266 204

8 755 008 996

2.

Samfundsskatt
Statens andel

15 198 004

3 136 849 675

3.

Källskatt för begränsat skattskyldiga
och för löntagare från utlandet
Uppburet i landskapet
./. Kommunernas andel

772 501

407 560 000

219 033

35 907 000

13 220

229 975

4.

Källskatt på ränteinkomst
(0,61 % av 35 907 000)

5.

Tonnageskatt

1 287 502
515 001

Sammanlagt

69 468 962 12 335 555 646

0,5 % av skatterna för hela riket

61 677 778

Landskapet Ålands skattegottgörelse

7 791 184

4

Peter Lindbäck
ordförande

Nils Lampi

Outi Suviranta

Emma Dahlén

Eija Siitari

Rainer Åkerblom
sekreterare

