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PRESSMEDDELANDE
Oklart finansiellt läge i de Åländska kommunerna inför år 2018
Att ett nytt landskapsandelssystem träder i kraft samtidigt som ett nytt
åländskt avdrag införs, i kombination med det flertal avdragsjusteringar
som staten föreslår för år 2018, och som även träder i kraft i de
åländska kommunerna skapar en otillfredsställande osäkerhet inför
2018
De åländska kommunerna ska i mitten av november 2017 fastställa
inkomstskatte- och fastighetsskattesatser för år 2018. Denna höst
saknas förutsättningarna för att fatta välinformerade beslut om
uttaxeringen i kommunerna.
Orsaken är ett flertal politiska beslut med en beklagligt kort
framförhållning.
Ålands Landskapsregering presenterade 30.10.2017 förslaget till
Landskapsbudget för år 2018. Landskapsregeringen har valt att i
budgeten föreslå ett nytt åländskt avdrag i kommunalbeskattningen
inför 2018.
Ålands kommunförbund konstaterar med belåtenhet att
Landskapsregeringen avser att kompensera kommunerna för avdraget
till fullt belopp som kommunerna förutsätter när Landskapet fattar
beslut som inskränker den kommunala beskattningsrätten.
Den information som står till kommunernas förfogande när beslut om
2018 års skattesatser skall fattas är trots uttalade löften om
kompensation som helhet otillräcklig eftersom uppgifter om hur enskild
kommun påverkas ännu inte finns att tillgå.
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Kompensati Kompensati Kompensation för Kompensati
Lsandelar on av
on av avdrag konkurrenskraftsp on för nytt
Totalt
kapitalskatt inför 2018 aket
100 e avdrag
Brändö
1 025 764
0
Eckerö
2 158 003
0
Finström
3 226 067
0
Föglö
1 487 742
0
Geta
1 638 980
0
Hammarland
2 634 524
0
Jomala
3 929 053
0
Kumlinge
768 940
0
Kökar
619 062
0
Lemland
2 630 016
0
Lumparland
696 498
0
Saltvik
2 811 981
0
Sottunga
179 037
0
Sund
2 062 238
0
Vårdö
1 403 840
0
Mariehamn
5 726 576
0
Ofördelat kommuner
0
850 000
540 000
650 000
1 300 000
Åland
32 998 323
850 000
540 000
650 000
1 300 000
Estimat beräknat
enligt 2017 års
skattesatser, 2016 års
slutförda beskattning
samt
Landskapsregeringens
budgetförslag
30.10.2017
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Förslaget till nytt landskapsandelssystem, som klubbades i lagtinget så
sent som 18.9.2017, minskar de åländska kommunernas basfinansiering
för år 2018 med ca 10 % jämför med innevarande år. Förslaget till nytt
Landskapsandelssystem innebär i sig betydande förändringar för
enskilda kommuner, och skapar ett ökat tryck på skattefinansiering av
kommunernas verksamhet.
Den exceptionellt korta framförhållningen innebär även att
Landskapsandelssystemet är ännu inte stadfäst eller publicerat.

36 338 323

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund konstaterar att det läge
som råder innebär att de kommunala budgeterna inför nästa år
kommer att vara betydligt mindre träffsäkra än vad som är brukligt, och
detta på grund av omständigheter som kommunerna själva inte kunnat
påverka.
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