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Hänvisning: ÅLR 2020/854 

 

Ärende: Ålands kommunförbunds yttrande 

 

Ålands Landskapsregering begär Ålands kommunförbunds yttrande med 

anledning av förslag om Landskapslag om skattelättnader vid 

kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–2023 och Landskapslag 

om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland  

 

Förslagen föranleds av Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier 

och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–

2023 och av den korresponderande Lag om temporär ändring av lagen om 

skatteredovisning som reglerar samfundsskattens redovisningsförhållanden 

mellan skattetagarna staten och kommunerna under skatteåren 2020 – 2026 

genom en ny 12f § i L om skatteredovisning. 

 

Den tillfälligt förhöjda avdragsrätten för maskiner och inventarier i 

samfundens årsredovisningar förväntas minska samfundens 

beskattningsbara vinster för perioden 2020 - 2023 i någon utsträckning. 

 

En av statens avsikter med förslaget torde ha varit att genom justeringen 

stimulera näringslivet.  För att kompensera för den beräknade minskningen 

av skatteintäkter höjs kommunernas andel av samfundsskatten tillfälligt. 

 

 

 

För skatteår 2019 var Statens andel av samfundsskatten 68,70 % och 

kommunernas 31,30 % 

 

På grund av de stora fluktuationerna i samfundsskatten från ett skatteår till 

ett annat är det egentligen inte meningsfullt att försöka beräkna effekterna 
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av de justerade fördelningsandelarna. Kommunernas andel ökas för 2020 

med 0,83 %-enheter vilket motsvarar en ökning om 2,6%. 

 

För samfunden på Åland skapar den utökade avdragsrätten i princip 

möjlighet att nyinvestera och anskaffa maskiner till skattemässigt något 

gynnsammare villkor än tidigare, och de föreslagna ändringarna, de 

temporära skattelättnaderna för samfund och den temporära ändringen av 

samfundens kommunalskatteprocenter garanterar, i alla fall i teorin, att 

kommunernas andel av samfundsskatten inte påverkas.  

 

Ändringen till kommunalskattelagen för Åland föreslås få temporär verkan 

vad gäller skatteår 2020. 

 

Yttrande: 

 

Ålands kommunförbund omfattar och understöder de föreslagna 

lagstiftningsåtgärderna. 

 

 

 

 

Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund 

 

 

 

 


