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Avtal 

 
om kostnader för verkställandet av kommunalbeskattningen i landskapet Åland 

Skatteförvaltningen och Ålands landskapsregering har överenskommit i enlighet med förordningen om 
verkställandet av kommunalbeskattningen i landskapet Åland (ÅFS 1997:72) att för de kostnader som orsakas 
av särdragen i lagstiftningen om kommunalbeskattningen i landskapet Åland svarar landskapet Åland på 
följande sätt: 

I enlighet med 2 § 2 mom. av ovan nämnda förordning uppgår landskapets kostnader för skatteåret 2019 till 
214 500€. Kostnadsersättningen erlägges i lika stora rater, den 1 juni 2019 och den 1 december 2019. 
Ersättningen ska erläggas till Skatteförvaltningens konto med IBAN-nummer FI35 5000 0121 5035 43 och 
BIC-kod OKOYFIHH. 

För att säkerställa att inkomst som samfund och samfällda förmåner med hemort i riket förvärvat i landskapet 
beskattas i enlighet med kommunalskattelagstiftningen i landskapet samt att inkomst som samfund och 
samfällda förmåner med hemort i landskapet förvärvat i riket beskattas i enlighet med rikslagstiftningen, 
förbinder sig Skatteförvaltningen att informera samfund och samfällda förmåner med hemort i riket om 
grunderna för kommunalbeskattningen i landskapet samt samfund och samfällda förmåner med hemort i 
landskapet om grunderna för beskattningen i riket. Detsamma gäller praxis för undvikande av 
dubbelbeskattning. 

Skatteförvaltningen förbinder sig även att tillhandahålla en särskild tjänsteman som besvarar frågor inom 
ramen för det nordiska virtuella skattekontoret, samt att ombesörja översättning av den åländska informationen 
i den nordiska skatteportalen till alla de språk som finns på denna nordiska skatteportal. 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett original för varje avtalspart. 

  

Helsingfors 13.12.2018   Mariehamn ___ / ___ 20 

För Skatteförvaltningen,   För Ålands landskapsregering, 

 

  

Markku Heikura   Mats Perämaa 
Generaldirektör   Minister 

 

  

Hannaleena Kuula   Ida Hellgren 
Överinspektör    Avdelningsjurist 
 
 
 
 


