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Föredragen för Republikens President den 7 maj 1999
Utfärdad i Mariehamn den 20 maj 1999

I enlighet med lagtingets beslut1) stadgas:
1§
Allmänt
I denna lag finns bestämmelser om hur avskaffandet av kommunernas delfinansiering
av hälso- och sjukvården (ÅHS-avgiften) och
införandet av det allmänna avdraget enligt
7a § kommunalskattelagen för landskapet
Åland (37/93) påverkar landskapsandelarna
till kommunerna.
2§
Fastställande av justeringsbelopp
Landskapsstyrelsen fastställer årligen i
samband med beviljande av den allmänna
landskapsandelen ett justeringsbelopp som
antingen skall läggas till eller dras ifrån respektive kommuns landskapsandelar.
3§
Beräkning av justeringsbelopp
Kommunens justeringsbelopp erhålls genom att en kalkylerad ÅHS-avgift per kommun
enligt 4 § adderas med nettobeloppet för skattekompletteringen som fastställs enligt 5 §.
Respektive kommuns inkomstbortfall till
följd av det i 1 § avsedda allmänna avdraget på
basis av faktiskt utfall för skatteåret två år
innan fastställelseåret dras härefter ifrån den
erhållna summan.
Om justeringsbeloppet enligt 1 mom. blir
negativt kompenseras kommunen med mot1)

Ls framst. nr 8/1998–99
Fu bet. nr 6/1998–99

svarande belopp genom landskapsandelarna för
fastställelseåret. Om justeringsbeloppet blir
positivt dras motsvarande belopp ifrån landskapsandelarna för fastställelseåret.
4§
Kalkylerad ÅHS-avgift per kommun
Årligen räknas ett belopp fram som motsvarar
en inkomstskattesats om 0,8 procentenheter per
den totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskattning som fastställts för
skatteåret två år innan fastställelseåret.
Varje kommuns andel av det belopp som beräknas enligt 1 mom. fördelas enligt den totala
beskattningsbara inkomsten vid kommunens
inkomstbeskattning som fastställts för respektive kommun skatteåret två år innan fastställelseåret multiplicerat med en inkomstskattesats
om 0,8 procentenheter med beaktande av det
skattekompletteringsbelopp som med stöd av
beräkningen i 5 § 2 mom. kunde ha beviljats för
kommunerna under fastställelseåret.
Kompletteringen beaktas på följande sätt:
1) det skattekompletteringsbelopp en kommun kunde ha beviljats förvandlas till beskattningsbar inkomst vid kommunens inkomstbeskattning genom att beloppet divideras med den
genomsnittliga, vägda inkomstskattesatsen i
landskapet för fastställelseåret minus 0,8 procentenheter,
2) härefter divideras det belopp som beräknas
enligt 1 mom. med den enligt 1 punkten erhållna
totala beskattningsbara inkomsten vid kommunens inkomstbeskattning,
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3) slutligen multipliceras beloppet enligt
2 punkten med respektive kommuns beskattningsbara inkomst vid kommunens inkomstbeskattning enligt 1 punkten och det sålunda
erhållna markbeloppet påförs respektive kommun, varefter summan av dessa markbelopp
avdras för de kommuner som inte skulle ha
beviljats komplettering i förhållande till respektive kommuns beskattningsbara inkomst
vid kommunens inkomstbeskattning skatteåret två år innan fastställelseåret.
5§
Nettobelopp för skattekompletteringen
För beräkningen av justeringsbeloppet fastställs årligen ett nettobelopp för skattekompletteringen. Beloppet räknas fram genom att
det skattekompletteringsbelopp som erhålls
för kommunen enligt en beräkning utförd enligt
11 § landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna (70/93) dras ifrån det skattekompletteringsbelopp som beräknas för kommunen
enligt 2 mom.
Som underlag för beräkningen av nettobeloppet för skattekompletteringen fastställs årligen ett skattekompletteringsbelopp som baserar sig på 11 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna men som avviker från
vad som föreskrivs i 11 § 4 mom. samma lag på

så sätt att skattekompletteringsbeloppet beräknas för fastställelseåret på basis av kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i
landskapet under skatteåret innan fastställelseåret minskad med 0,8 procentenheter. Om
kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats i landskapet för skatteåret innan fastställelseåret överstiger kommunens egen inkomstskattesats för skatteåret innan fastställelseåret, används kommunens egen inkomstskattesats för skatteåret innan fastställelseåret minskad med 0,8 procentenheter vid beräkningen av skattekompletteringsbeloppet enligt
11 § landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna.
6§
Tidpunkt för justering
Om en justering av landskapsandelarna blir
aktuell enligt denna lag beaktas detta i samband med utbetalningen av landskapsandelarna under fastställelseåret från och med januari
månad.
7§
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999 och
tillämpas första gången på de landskapsandelar som utbetalas för år 2001.

Mariehamn den 20 maj 1999
ROGER JANSSON
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Roger Nordlund
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