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LANDSKAPSLAG 

om kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter

Föredragen för Republikens President den 19 januari 2023

Utfärdad i Mariehamn den 2 februari 2023

 I enlighet med lagtingets beslut1 föreskrivs:

1 §
Kompensation för sänkta skatteintäkter

 Landskapsregeringen betalar kompensa-
tion till kommunerna för den sänkning av in-
täkterna från beskattningen av samfund och 
samfällda förmåner som orsakas av social- och 
hälsovårdsreformen i riket.

2 §
Kompensationsbelopp

 Kompensationen betalas skatteårsvis och 
beloppet motsvarar 11,25 procentenheter av 
den andel av den debiterade samfundsskatten 
som för respektive skatteår återförs till Åland 
i form av skatteavräkning enligt 49 § i självsty-
relselagen (1991:71) för Åland.
 Kompensationsbeloppet fastställs så snart 
som möjligt efter att skatteavräkningen har 
verkställts och fördelas mellan kommunerna 
enligt de andelar som med stöd av 32 § i kom-
munalskattelagen (2011:119) för landskapet 
Åland har fastställts för det skatteår till vilket 
kompensationen hänför sig.

3 §
Förskott

 Under skatteåret betalas kompensationen 
till kommunerna månatligen i förskott. För-
skottsbeloppet beräknas utgående från det för-
skott på skatteavräkningen som betalas med 
stöd av 49 § i självstyrelselagen.

 Förskottsbeloppet fördelas mellan kom-
munerna enligt de andelar som med stöd av 
kommunalskattelagen för landskapet Åland 
tillämpas för det aktuella skatteåret. Om kom-
munernas andelar fastställs på nytt under skat-
teåret beaktas detta dock inte vid fördelningen 
av förskottsbeloppet.

4 §
Avräkning

 Skillnaden mellan förskottsbelopp och kom-
pensationsbelopp avräknas i samband med näs-
ta förskottsbetalning efter att kompensations-
beloppet har fastställts. Om skillnaden är stor 
kan avräkningen fördelas över flera månader.

5 §
Ikraftträdande

 Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023 
och tillämpas från och med skatteåret 2023. 
De månatliga förskott som inte har betalats ut 
till kommunerna när lagen träder i kraft ska 
betalas ut så snart som möjligt.



10 

Nr 5, utgiven från tryckeriet 28 februari 2023
Mariehamns Tryckeri Ab 2023

 Mariehamn den 2 februari 2023

VERONICA THÖRNROOS
lantråd

  
  R o g e r  H ö g l u n d
  föredragande minister


