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I enlighet med lagtingets beslut1
ändras rubriken och 1 § landskapslagen
(2007:14) om kompensation till kommunerna
för det allmänna avdraget samt
fogas till lagen en ny 4a § som följer:
LANDSKAPSLAG
om kompensation för förlust av skatteintäkter
1§
Avdrag som berättigar till kompensation
Landskapsregeringen betalar kompensation
till varje kommun för den förlust av skatteintäkter som orsakas av följande avdrag:
1) allmänt avdrag enligt 7a § kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland,
2) sjukdomskostnadsavdraget enligt 10 §
kommunalskattelagen,
3) studieavdraget enligt 11 § kommunalskattelagen samt
4) studielåneavdraget enligt landskapslagen
(1984:4) om avdrag vid kommunalbeskattningen för amortering på studielån.

1)

Lr framst. nr 18/2006-2007
Fu bet. nr 7/2006-2007

Dessutom betalas en kalkylerad kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av
resekostnadsavdraget enligt 8 § kommunalskattelagen. Kompensationen för resekostnadsavdraget beräknas med skillnaden mellan
självriskandelen enligt 8 § kommunalskattelagen och självriskandelen enligt 93 § inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) som grund.
4a §
Kompensation för uteblivna intäkter från
beskattningen av kapitalinkomst
Landskapsregeringen betalar kompensation
till varje kommun för uteblivna intäkter från
beskattningen av kapitalinkomst. Det belopp
som skall fördelas mellan kommunerna bestäms årligen som 20,4564 procent av summan
av den kapitalinkomstskatt som vid den senast
slutförda beskattningen påförts jordbrukare,
näringsidkare och yrkesutövare i landskapet.
Det belopp som avses i 1 mom. fördelas mellan de enskilda kommunerna i förhållande till
beloppet av den skatt på kapitalinkomst som
påförts jordbrukare, näringsidkare och yrkesut-
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övare i respektive kommun vid de tre senast
slutförda beskattningarna.
Vid betalning och fastställande av kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst tillämpas bestämmel-

serna i 2 §. Däremot tillämpas inte bestämmelserna om förskott och avräkning i 3 och 4 §§.
________
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 och
tillämpas från och med skatteåret 2008.

Mariehamn den 13 september 2007
ROGER NORDLUND
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Lasse Wiklöf
föredragande ledamot
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