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Yttrande med anledning av förslag till Ålandsavdrag i statsbeskattningen

Ålands kommunförbund har tagit del av Finansministeriets i riket utredning över hur ett
Ålandsavdrag i statsbeskattningen kunde fungera för att eliminera effekterna av rikets
SOTE-reform för de Åländska kommunerna.
På grund av komplexiteten i skattesystemet och speciellt i avdragssystemet är det hart
när omöjligt att i detalj, för enskild kommun eller för enskild individ, bedöma effekterna
av avdraget.
Förslaget till ny § 125 a inkomstskattelagen
Såsom avdraget är avsett att fungera, dvs så att avdraget görs före andra avdrag och
endast från statsbeskattningen, bör avdraget till sin funktionsprincip dock så långt som
det är möjligt att bedöma garantera att de Åländska kommunernas beskattningsrätt inte
kringskärs.
Eftersom noggrannare beräkningar saknas och eftersom det gjorts betydande ändringar
i avdragssystemet sedan den senaste slutförda beskattningen är det mycket svårt att
värdera effekterna av avdraget från och med 1.1.2019 när det är avsett att träda i kraft.
Ålands kommunförbund bedömer dock att ett Ålandsavdrag i statsbeskattningen som
metod för att eliminera effekterna av rikets SOTE-reform är att föredra framom att
Landskapet Åland kompenseras genom avräkningsbeloppet, vilket direkt skulle leda till
en fördelningsproblematik och svårigheter att följa upp systemet och anpassa detta till
framtida förändringar i skattekraft och befolkningsunderlag i kommunerna.
Ålands kommunförbund tar inte ställning till en eventuell överföring av
beskattningsrätten som metod för att eliminera effekterna av SOTE-reformen.
Ålands kommunförbund motsätter sig inte ett övertagande av personbeskattningen i
Åländsk regi på sikt, men Åkf bedömer att en sådan ändring kräver en betydligt längre
övergångstid och en betydligt noggrannare beredning än vad som är möjligt att
åstadkomma från och med 1.1.2019
SOTE-reformens inverkan på avräkningsbeloppet från staten till Landskapet Åland
Ålands kommunförbund kan konstatera att SOTE-reformen och det föreslagna
Ålandsavdraget kommer att innebär att avräkningsgrunderna för Landskapet Åland
måste ändras, eftersom statens andel av skatteinkomsterna kommer att öka vilket
förutsätter att avräkningsbeloppet justeras, vilket i sin tur påverkar avräkningsbeloppets
storlek.

Ålands kommunförbund delar Ålands Landskapsregerings farhågor kring de föreslagna
ändringarna, och Ålands kommunförbund delar den oro som Åland Landskapsregering
och ÅSUB uttryck kring den utredning som finansministeriet i riket har presenterat, vars
syfte tycks vara att påvisa att nuvarande nivå på finansiering av Landskapet Åland är
tillräcklig.
Detta meddelas även Finlands kommunförbund till kännedom.
Den utredning över de finansiella förhållandena mellan staten och Landskapet Åland
innehåller alltför många brister för att kunna tjäna som underlag för en ändring av
avräkningsbeloppet eller som underlag för en revidering av Självstyrelselagen för
landskapet Åland.
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