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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 75 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagstiftning om beskattning av 
personalemissioner på onoterade aktiebolag 
ÅLR 2020/7888 
205 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 1, F120E40.  
 
Nr 76 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till 
lagar om ändring och temporär ändring av 
inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om 
inkomstdatasystemet 
ÅLR 2020/7890 
200 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 2, F120E40.  
 
Nr 77 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av 3 och 149 a § i 
mervärdesskattelagen 
ÅLR 2020/7891 
201 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 3, F120E40.  
 
Nr 78 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om 
punktskatt på flytande bränslen 
ÅLR 2020/7892 
202 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 4, F120E40.  
 
Nr 79 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lagar om ändring av inkomstskattelagen, av 
lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
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och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid 
beskattningen 
ÅLR 2020/7889 
203 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 5, F120E40.  
 
Nr 80 
Initiativ om ändring av landskapslagen (1989:23) om 
koncernbidrag vid kommunalbeskattningen 
ÅLR 2020/8038 
197 F1 

Beslutades att lämna lagstiftningsinitiativ till lagberedningen enligt 
lagstiftningspromemoria i bilaga 6, F120E40. 

 
Nr 81 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med 
förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på 
alkohol och alkoholdrycker 
ÅLR 2020/7893 
204 F1 

Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 7, F120E40.  
 
Nr 82 
Avtal med de nordiska skatteförvaltningarna om 
åtaganden och skyldigheter avseende Nordisk eTax 
ÅLR 2020/7940 
Avtal 

Beslutades att ingå avtal i enlighet med bilaga 8, F120E40. 
_________________________________________ 
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      Bilaga 1, F120E40 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 UTLÅTANDE 205 F1 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 19.10.2020 ÅLR 2020/7888 

 
 
 Till riksdagen 
 Skattedelegationen 
 sara.kuitunen@eduskunta.fi 

 
 
Hänvisning 
RP 73/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Begäran om utlåtande om regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning 
av personalemissioner på onoterade aktiebolag 

 
 
Begäran om yttrande 
 
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens utlåtande om 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
beskattning av personalemissioner på onoterade aktiebolag. 
 
Landskapets behörighet 
 
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Landskapet har enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för 
Åland lagstiftningsbehörighet avseende landskapet tillkommande 
tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet 
tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till 
landskapet och kommunerna tillkommande skatter. Enligt 27 § 36 punkten 
i självstyrelselag för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om 
skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten. 
 
Förslaget gäller beskattning av förvärvsinkomster och omfattar därmed 
både kommunal- och statsbeskattningen. I kommunalbeskattningen i 
landskapet tillämpas kommunalskattelag (2011:119) för landskapet Åland. 
Den föreslagna ändringen genomförs även i landskapet genom att 
kommunalskattelagen gör inkomstskattelagen tillämplig till denna del. 
 

 Förslagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande 
 
Till inkomstskattelagen fogas det enligt förslaget bestämmelser om 
personalemissioner på onoterade aktiebolag. När skattskyldiga i en 
aktieemission tecknar aktier i ett onoterat aktiebolag som är deras 
arbetsgivare, uppstår det skattepliktig förvärvsinkomst endast till den del 
teckningspriset underskrider det matematiska värde som baserar sig på 
bolagets nettoförmögenhet och som har kalkylerats för aktien enligt lagen 
om värdering av tillgångar vid beskattningen. Till nettoförmögenheten ska 
läggas det belopp som mellan slutet av räkenskapsperioden och början av 



 4 (17) 
aktieemissionens teckningstid har betalats till bolaget vid aktieemission 
eller annars som investering i eget kapital och från den avdras den dividend 
som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden och den investering 
i eget kapital som enligt beslut ska återbetalas. Nettoförmögenheten ska 
justeras också när det gäller fusion eller delning eller om bolaget har 
uppstått till följd av en ändring i verksamhetsformen. Förutsättningen för 
att bestämmelsen ska tillämpas är att förmånen är tillgänglig för 
majoriteten av personalen. Bestämmelsen ska inte tillämpas till den del 
den andel som den skattskyldige, hans eller hennes familjemedlem eller 
dessa tillsammans äger direkt eller indirekt överskrider tio procent av 
bolagets aktier eller en motsvarande andel av det röstetal som samtliga 
aktier i bolaget medför.  
 
Bolaget vars aktier tecknas ska ha sin hemort inom EES eller i en stat 
utanför EES-området med vilken det har överenskommits om tillräckligt 
informationsutbyte mellan myndigheter i skatteärenden och 
informationsutbytet förverkligas i praktiken. Bolaget ska vid 
teckningstidpunkten bedriva näringsverksamhet. Bestämmelsen ska inte 
tillämpas om bolagets tillgångar i huvudsak består av övriga tillgångar som 
avses i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, kalkylerat 
på basis av det senast fastställda bokslutet. Därtill ska bolaget vid 
teckningstidpunkten vara en arbetsgivare som regelbundet betalar lön och 
det ska vara infört i förskottsuppbördsregistret.  
 
Till lagen om beskattningsförfarande ska det fogas bestämmelser om 
skyldigheten att lämna uppgifter om personalemissioner.  
 
Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2020. Lagen om ändring av 
inkomstskattelagen ska tillämpas på aktieemissioner om vilka beslut har 
fattats efter lagens ikraftträdande. Lagen om ändring av 17 § i lagen om 
beskattningsförfarande ska tillämpas på så sätt att uppgifterna om 
aktieemissioner som genomförs mellan den 1 juli 2020 och den 31 
december 2021 ska lämnas första gången senast vid utgången av januari 
2022.  
 
Landskapsregeringen har inte något att erinra mot förslaget. 
 
 
 
 
 
Minister Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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      Bilaga 2, F120E40 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 UTLÅTANDE 200 F1 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 19.10.2020 ÅLR 2020/7890 

 
 
 Till riksdagen 
 Skattedelegationen 
 sara.kuitunen@eduskunta.fi 

 
 

 
Hänvisning 
RP 142/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Begäran om utlåtande om regeringens proposition 
till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 
samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen 
och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet 

 
 
Begäran om yttrande 
 
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens utlåtande 
om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär 
ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om 
inkomstdatasystemet. 
 
Landskapets behörighet 
 
 Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Landskapet har enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för 
Åland lagstiftningsbehörighet avseende landskapet tillkommande 
tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet 
tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till 
landskapet och kommunerna tillkommande skatter. Enligt 27 § 36 punkten 
i självstyrelselag för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om 
skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten. 
 
Förslaget gäller beskattning av förvärvsinkomster och omfattar därmed 
både kommunal- och statsbeskattningen. I kommunalbeskattningen i 
landskapet tillämpas kommunalskattelag (2011:119) för landskapet Åland. 
Vissa delar av propositionen kommer att bli direkt tillämpliga i landskapet 
genom att inkomstskattelagen blir tillämplig i landskapet genom 
kommunalskattelagen. Vissa delar, såsom exempelvis ändring av 
grundavdraget, anges i fulltextlag och kräver därmed ändringar av 
kommunalskattelagen. 
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 Förslagets innehåll   

 
Denna proposition innehåller ett förslag till lag om inkomstskattelagen för 
2021. Den föreslagna lagen innehåller en progressiv inkomstskatteskala 
som ska tillämpas på beskattning av förvärvsinkomst vid 
statsbeskattningen. Skalans inkomstgränser höjs med ca 2,5 procent.  
 
Inkomstskattelagen ändras enligt förslaget så att arbetsinkomstavdragets 
högsta belopp samt inflödes- och minskningsprocent liksom 
grundavdragets högsta belopp vid kommunalbeskattningen höjs.  
 
Det föreslås att beskattningsvärdet för tjänstebilar sänks med 170 euro i 
månaden i fråga om de bilar vars koldioxidutsläpp enligt 6 § 1 mom. i 
bilskattelagen är 0 gram per kilometer. Det är fråga om en temporär 
skattesubvention för åren 2021–2025.  
 
Det föreslås att skattefriheten för personalbiljetter ändras så att biljetten 
utgör skattefri inkomst upp till ett värde av 3 400 euro per år, varvid den 
nuvarande skattepliktiga andelen mellan 300 euro och 750 euro slopas.  
 
Kollektivtrafikens andel av ett s.k. paket med mobilitetstjänster som 
erbjuds i form av anställningsförmån betraktas som personalbiljett på 
motsvarande sätt som erbjudande av en kollektivtrafikbiljett separat.  
 
Det föreslås att tjänstecykelförmånen ska vara en skattefri förmån upp till 
ett värde av 1 200 euro per år. Det högsta skattefria beloppet för den 
personliga kollektivtrafikbiljetten och cykelförmånen är dock sammanlagt 
3 400 euro.  
 
Det föreslås att förmånen att ladda elbilar på arbetsplatsen och vid för 
allmänheten tillgängliga laddningsstationer ska vara en skattefri förmån 
åren 2021–2025.  
 
En laddningsanordning för en eltjänstebil betraktas som en del av 
tjänstebilens tilläggsutrustning.  
 
Det föreslås att det årliga maximibeloppet för den inkomst som överförs 
till en idrottsutövarfond ska höjas från nuvarande 100 000 euro till 
200 000 euro och att arbetslöshet som varat minst ett år läggs till som ett 
särskilt skäl på basis av vilket de fonderade medlen kan lyftas snabbare än 
planerat. Maximitiden för tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe 
förlängs temporärt från 3 år till 3,5 år.  
 
Det föreslås att lagen om inkomstdatasystemet ändras så att 
rikskommunernas och samkommunernas rätt att få uppgifter ur 
inkomstdatasystemet utvidgas till att gälla vissa uppgifter som behövs för 
bestämmande av värdet på servicesedlar.  
 
Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2021. Det föreslås att 
bestämmelserna om sänkt beskattningsvärde för tjänstebilar och 
laddningsförmån för elbilar ska gälla till utgången av 2025. Bestämmelsen 
om en förlängning av tidsfristen för tillfälligt arbete föreslås gälla till 
utgången av 2022.   
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Landskapsregeringens utlåtande 
 
Ett av de 7 strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda är markant högre andel energi från förnyelsebara källor 
och ökad energieffektivitet. Landskapsregeringen stöder regeringens 
motsvarande målsättningar genom att skapa incitament genom 
förvärvsbeskattningen till ökad användning av elbilar, som är ett viktigt 
instrument för att nå en minskning av utsläpp av växthusgaser. 
 
Landskapsregeringen har tagit del av information om förslagen till 
ändringar i förvärvsbeskattningen i samband med budgetbehandling för 
2021 genom de kvartalsmöten som hålls mellan Finansministeriets 
skatteavdelning och landskapsregeringens finansavdelning. 
Lagberedningsarbetet avseende ändringar av kommunalskattelagen med 
koppling till landskapets budget 2021 har därför redan påbörjats. 
 
Landskapsregeringen har inte något att erinra mot förslaget. 
 
 
 
 
 
 
Minister Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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      Bilaga 3, F120E40 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 UTLÅTANDE 201 F1 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 19.10.2020 ÅLR 2020/7891 

 
 
 Till riksdagen 
 Skattedelegationen 
 sara.kuitunen@eduskunta.fi 

 
 
 

 
Hänvisning 
RP 143/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om 
ändring av 3 och 149 a § i mervärdesskattelagen 

 
 
 
Begäran om yttrande 
 
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens utlåtande om 
regeringens proposition om ändring av 3 och 149 a § i 
mervärdesskattelagen.  
 
Landskapets behörighet 
 
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Mervärdesskatt är en indirekt skatt, och riket har behörighet 
avseende indirekta skatter enligt självstyrelselagen 27 § 36 punkten i 
självstyrelselagen för Åland. De föreslagna ändringarna är därför direkt 
tillämpliga i landskapet. 
 

 Förslagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande 
 
Genom propositionen föreslås att den nedre gränsen för skattskyldighet på 
basis av räkenskapsperiodens omsättning som tillämpas på små företag 
höjs från 10 000 euro till 15 000 euro. Syftet är att minska den 
administrativa bördan för småskalig verksamhet. I huvudsak berör det 
företagare som har sitt företag som en bisyssla. 
 
För att införa höjningen krävs ett tillstånd av rådet. Rådet har den 8 juni 
2020 antagit rådets genomförande beslut (EU) 2020/774 om 
bemyndigande för Republiken Finland att tillämpa en särskild åtgärd som 
avviker från artikel 287 i mervärdesskattedirektivet. Genom beslutet 
bemyndigas Finland att tillämpa befrielse från mervärdesskatt för 
beskattningsbara personer vars årsomsättning är högst 15 000 euro. 
 

  

mailto:sara.kuitunen@eduskunta.fi
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Landskapsregeringen har inget att erinra mot lagförslaget.  
 
 
 
 
 
 
Minister Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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      Bilaga 4, F120E40 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 UTLÅTANDE 202 F1 1 (2) 
  
 Datum Dnr 
 19.10.2020 ÅLR 2020/7892 

 
 
 Till riksdagen 
 Skattedelegationen 
 sara.kuitunen@eduskunta.fi 
  
Hänvisning 
RP 144/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt 
på flytande bränslen 
  

 
 
Begäran om utlåtande 
 
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens utlåtande 
om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring 
av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen.   
 
 Landskapets behörighet 
 
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Punktskatt är en indirekt skatt, och riket har behörighet avseende 
indirekta skatter enligt självstyrelselagen 27 § 36 punkten i 
självstyrelselagen för Åland. De föreslagna ändringarna är därför direkt 
tillämpliga i landskapet. 
 
Förlagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande  
 
I propositionen föreslås det att skattetabellen i bilagan till lagen ändras så 
att den skattesänkning enligt kvalitetsgradering för paraffinisk dieselolja 
som så småningom har blivit ogrundad slopas stegvis. Ändringen gäller 
energiinnehållsskatten. Det kommer inte längre att beviljas en 
skattesänkning på 5 cent per liter för nämnda slag av bränsle. Sänkningen 
i fråga ska slopas för såväl fossil som förnybar paraffinisk dieselolja, 
eftersom det inte är av betydelse om det paraffiniska drivmedlets råvara är 
fossil eller förnybar när behovet av skattesänkning enligt 
kvalitetsgradering bedöms.  
 
Vidare föreslås det i propositionen att en motsvarande skattesänkning 
enligt kvalitetsgradering för etanoldiesel slopas. Skattesänkningen är 4 
cent per liter, vilket i praktiken inte har någon betydelse för bränslepriset 
eller skatteintäkterna, eftersom all etanoldiesel för närvarande beskattas 
enligt energiskattedirektivets minimiskattenivå på 33 cent per liter 
dieselolja. Även den nya skattenivån på hållbara etanoldieselkvaliteter 
kommer att ligga under den förpliktande miniminivå som föreskrivs i 

mailto:sara.kuitunen@eduskunta.fi
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energiskattedirektivet. 
 
Enligt konsekvensbedömningen kommer avskaffandet av skatteutgiften 
öka statens skatteintäkter med cirka 115 miljoner euro. 
Vägtransportnäringen kommer att påverkas av förslaget, liksom i viss mån 
oljebolagen. Ändringarna medför en svag positiv effekt på minskningen 
av koldioxidutsläppen inom transportsektorn.  
 
Ett av de 7 strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda är markant högre andel energi från förnyelsebara källor 
och ökad energieffektivitet. Landskapsregeringen förutsätter att 
regeringen övergripande arbetar mot motsvarande målsättning i 
förändringen av punktbeskattningen, som är ett viktigt instrument för att 
nå en markant minskning av utsläpp av växthusgaser. 
 
Landskapsregeringen utgår från att ändringarna inte påverkar 
rederibranschen eftersom den inte representerats i remissrundan och inte 
heller omfattas av konsekvensbedömningen. Utgående från den 
förutsättningen har landskapsregeringen inte något att erinra mot förslaget.  
 
 
 
 
 
Minister Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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      Bilaga 5, F120E40 
  Dokumentnamn Nr Sidnr 
 UTLÅTANDE 203 F1 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 19.10.2020 ÅLR 2020/7889 

 
 
 Till riksdagen 
 Skattedelegationen 
 sara.kuitunen@eduskunta.fi 

 
 
Hänvisning 
RP 136/2020 rd 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Begäran om utlåtande om regeringens proposition  
till riksdagen med förslag till lagar om ändring av  
inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om  
koncernbidrag vid beskattningen 

 
 
Begäran om yttrande 
 
Riksdagens skattedelegation har begärt landskapsregeringens utlåtande 
om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om 
ändring av inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst 
av näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid 
beskattningen. 
 
Landskapets behörighet 
 
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Landskapet har enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för 
Åland lagstiftningsbehörighet avseende landskapet tillkommande 
tilläggsskatt på inkomst och tillfällig extra inkomstskatt, landskapet 
tillkommande närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till 
landskapet och kommunerna tillkommande skatter. Enligt 27 § 36 punkten 
i självstyrelselag för Åland har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om 
skatter och avgifter med de undantag som nämns i 18 § 5 punkten. 
 
Eftersom förslaget gäller samfundsbeskattning, och därmed skatt som 
tillkommer kommunerna ingår ändringarna även i landskapets 
lagstiftningsbehörighet. Landskapet Åland har egen lagstiftning som 
påverkas av förslaget genom kommunalskattelag (2011:119) för Åland, 
landskapslag (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet, 
landskapslag (1989:23) om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen 
och landskapslag (2017:19) om tillämpning av rikslagstiftning om 
beskattning av delägare i utländska bassamfund.   
 
Ändringen avser även rätt att bedriva näring, vilket ingår i landskapets 
lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselag för Åland. 
Denna lagstiftningsbehörighet utövas bl.a. genom landskapslag (1996:47) 
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om rätt att utöva näring. 
 

 Förslagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande 
 
Genom propositionen föreslås att inkomstskattelagen ändras så att det till 
lagen fogas en bestämmelse enligt vilken inhemska samfund ska avse 
samfund som är registrerade eller bildade i Finland. I propositionen 
föreslås det vidare att ett utländskt samfund ska betraktas som allmänt 
skattskyldigt, om det utländska samfundets verkliga ledning utövas här. 
Ett utländskt samfunds verkliga ledning finns på den plats där samfundets 
viktigaste beslut om den högsta dagliga ledningen fattas. 
 
Avsikten med ändringen är att den inhemska lagstiftningen om allmän 
skattskyldighet i fråga om samfunden ska motsvara lagstiftningen i flera 
andra stater. Avsikten är också att försöka begränsa och förhindra 
situationer där någon försöker undvika allmän skattskyldighet i Finland 
genom att bilda ett bolag utomlands, även om ägandet, ledningen och 
verksamheten helt och hållet finns i Finland. Finlands territoriella 
beskattningsrätt utvidgas genom att utländska samfund som har sin 
verkliga ledning i landet ska anses allmänt skattskyldiga i Finland då 
förslaget träder i kraft. Vidare lämpar sig den nationella lagstiftningen 
bättre för att lösa situationer med dubbel hemvist i skatteavtalen. 
 
Landskapsregeringen konstaterar att landskapslag (1989:23) om 
koncernbidrag vid kommunalbeskattningen 1 och 6 § kommer att avvika 
från lagen (1986/825) om koncernbidrag vid beskattningen enligt de 
ändringar som införs genom propositionen. Landskapsregeringen fick 
kännedom om förslaget i juni från Finansministeriet, och har inte haft 
möjlighet att genomföra ett lagberedningsarbete för att införa motsvarande 
ändringar av landskapslagen till den 1 januari 2021. Det finns därför en 
risk att avvikelser kommer att finnas mellan rikslagstiftning och åländsk 
lagstiftning åtminstone under en period. Vilka konsekvenser som uppstår 
med anledning av detta kan inte utvärderas i detta skede. 
 
Landskapsregeringen har dock inte något att erinra avseende de föreslagna 
ändringarna i sak. 
 
 
 
 
 
Minister Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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 Datum  Dnr  
 19.10.2020  ÅLR 2020/8038 
  
  
 Lagberedningen 
 
 
Hänvisning 
 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
 
Ärende 
Initiativ om ändring av landskapslag (1989:23) om koncernbidrag vid 
kommunalbeskattningen 

 
Bakgrund 
 
Riksdagens skattedelegation behandlar för närvarande regeringens 
proposition RP 136/2020 rd med förslag till lagar om ändring av 
inkomstskattelagen, av lagen om beskattning av inkomst av 
näringsverksamhet och av 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid 
beskattningen. Genom propositionen föreslås att inkomstskattelagen 
ändras så att det till lagen fogas en bestämmelse enligt vilken inhemska 
samfund ska avse samfund som är registrerade eller bildade i Finland. I 
propositionen föreslås det vidare att ett utländskt samfund ska betraktas 
som allmänt skattskyldigt, om det utländska samfundets verkliga ledning 
utövas i landet. Ett utländskt samfunds verkliga ledning finns på den plats 
där samfundets viktigaste beslut om den högsta dagliga ledningen fattas. 
 
Avsikten med ändringen är att den inhemska lagstiftningen om allmän 
skattskyldighet i fråga om samfunden ska motsvara lagstiftningen i flera 
andra stater. Avsikten är också att försöka begränsa och förhindra 
situationer där någon försöker undvika allmän skattskyldighet i Finland 
genom att bilda ett bolag utomlands, även om ägandet, ledningen och 
verksamheten helt och hållet finns i Finland. Finlands territoriella 
beskattningsrätt utvidgas genom att utländska samfund som har sin 
verkliga ledning i landet ska anses allmänt skattskyldiga i Finland då 
förslaget träder i kraft. Vidare lämpar sig den nationella lagstiftningen 
bättre för att lösa situationer med dubbel hemvist i skatteavtalen. 
 
Ändring av lagen om koncernbidrag vid beskattningen 
 
Enligt lagförslaget ändras inkomstskattelagens 9 § så att utländska 
samfund vars verkliga ledning utövas i Finland är allmänt skattskyldiga i 
Finland. Till lagen om koncernbidrag vid beskattningen fogas ett moment 
till 2 § för att jämställa allmänt skattskyldiga med verklig ledning i landet 
med aktiebolag och andelslag i fråga om att dra av koncernbidrag från 
givarens inkomster och istället hänföra inkomst till mottagarens inkomster. 
Vidare införs ett moment till 7 § för att ange att ett motsvarande 
koncernförhållande finns enbart under den tid det utländska samfundet har 
varit allmänt skattskyldigt i landet. 
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Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. 
 
Ändringsbehov av LL om koncernbidrag vid kommunalbeskattningen  
 
Ändringen av 9 § i inkomstskattelagen görs tillämplig i landskapet genom 
blankettbestämmelser i kommunalskattelag för landskapet Åland. 
Definitionen av allmänt skattskyldig är av grundläggande skattejuridisk 
betydelse för de skattskyldiga, och det saknas skäl att skillnader i 
definitionen ska finnas mellan rikslag och landskapslag.  
 
Det saknas även motiv till att utländska samfund med verklig ledning i 
landet inte skulle jämställas med inhemska koncerner inom 
kommunalbeskattningen i landskapet. LL om koncernbidrag bör därför 
ändras så att motsvarande bestämmelser som införs i rikslagen även införs 
i landskapslagen. Detta kan göras genom foga till ett moment till 1 § och 
ett till 6 § i landskapslagen, alternativt göra om landskapslagen till en 
blankettlag.   
 
Landskapsregeringens beslut  
 
Beslutades med anledning av ovanstående att meddela lagberedningen att 
landskapslagen (1989:23) om koncernbeskattning vid 
kommunalbeskattningen behöver revideras så att motsvarande 
bestämmelser som införs i 2 och 7 § i lagen om koncernbidrag vid 
beskattningen enligt förslaget i RP 136/2020 rd även införs i 
landskapslagen.  
 
Arbetet bör prioriteras eftersom ändringarna i rikslagen ska träda i kraft 
vid årsskiftet, med innebörd att en skillnad kommer att finnas mellan 
statsbeskattningen och kommunalbeskattningen i landskapet i detta 
avseende om inte landskapslagen ändras i tid.  
 
 
 
 
 
Minister  Torbjörn Eliasson 
 
 
 
 
 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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UTLÅTANDE 204 F1 1 (2) 

Datum Dnr 
19.10.2020 ÅLR 2020/7893 

Till riksdagen 
Skattedelegationen 
sara.kuitunen@eduskunta.fi 

Hänvisning 
Utlåtande om RP 145/2020 rd 

Kontaktperson 
Avdelningsjurist Ida Hellgren 

Ärende 
Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan 
till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker  

Begäran om utlåtande 

Riksdagens skattedelegation har begärt utlåtande av landskapsregeringen 
om regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan till 
lag om accis på alkohol och alkoholdrycker. 

Landskapets behörighet 

Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet 
och riket. Utkastet till proposition gäller accis på alkohol och 
alkoholdrycker, vilket är punktskatt. Punktskatt är en indirekt skatt, och 
riket har behörighet avseende indirekta skatter enligt självstyrelselagen 27 
§ 36 punkten i självstyrelselagen för Åland. De föreslagna ändringarna är
därför direkt tillämpliga i landskapet.

Förlagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande 

I propositionen föreslås att punktskatt på alkohol och alkoholdrycker höjs 
vid ingången av år 2021. Skattehöjningen gäller alla dryckesgrupper i jämn 
proportion till alkoholhalten i dryckerna. Punktskatt på öl höjs med 4,2 
procent, punktskatt på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom 
jäsning, till exempel cider, höjs med 3,7 procent, punktskatten på vin med 
6 procent, punktskatten på mellanprodukter med i genomsnitt 4,6 procent 
och punktskatten på etylalkoholprodukter med 3,2 procent. I genomsnitt 
höjs punktskatten på alkoholdrycker med cirka 5 procent. 

I skattenivåerna för öl med låg alkoholhalt och etylalkoholprodukter 
föreslås större höjningar än för andra dryckesgrupper. Skälet till det är att 
det för närvarande råder ett missförhållande genom att den punktskatt på 
läskedrycker som tas ut på alkoholfria drycker idag är högre än för öl med 
låg alkoholhalt och än alkoholskatten för etylalkoholbaserade drycker 
räknat per liter. 
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Som en följd av skattehöjningen beräknas detaljförsäljningspriserna på 
alkoholdrycker stiga med i genomsnitt drygt 2 procent. Skattehöjningen 
beräknas höja intäkten av accisen med 50 miljoner euro per år. 

Den procentuella sänkningen av skattenivåerna för öl från små bryggerier 
kvarstår och således påverkar även skattehöjningen dem i mindre 
utsträckning än andra skattskyldiga. 

Syftet med skattehöjningarna har varit att öka statens intäkter samt att 
minska den totala alkoholkonsumtionen och därigenom de negativa 
effekterna av alkoholbruk. Dessutom har syftet varit att dimensionera 
skattehöjningarna så att prisstegringen för alkoholdrycker inte leder till att 
den inhemska försäljningen ersätts av resandeinförsel i någon betydande 
utsträckning. 

Landskapsregeringen har inte något att erinra mot förslaget. 

Minister Torbjörn Eliasson 

Avdelningsjurist Ida Hellgren 
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7 SIGNATURES ......................................................................................................................... 2 

This agreement has been made by Ålands Landskapsregering and the Nordic Tax Administrations; 
the Danish Tax Agency, the Finnish Tax Administration, Iceland Revenue and Customs, the 
Norwegian Tax Administration and The Swedish Tax Agency represented by Nordisk eTax group. 

1 ARTICLE 1 ÅLAND ISLANDS IN NORDISK ETAX 

Åland's Landskapsregering will have one page on Nordisk eTax for general information on taxation 
in the Åland Islands and contact information to Åland's Landskapsregeringen's internet pages. This 
information will be available in Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian, Swedish and English. 

2 ARTICLE 2 CONTACT PERSON 

Ålands Landskapsregering commits itself to appoint a contact person who is able to assist with 
answering questions related to tax liability in the Åland Islands. 

3 ARTICLE 3 TEXT ON GENERAL INFORMATION 

Ålands Landskapsregering is responsible for providing the text on general information for the page 
in Nordisk eTax.  
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4 ARTICLE 4 COSTS 

 
Any costs arising from the cooperation with Nordisk eTax are to be borne by Ålands 
Landskapsregering. 
 
Ålands Landskapsregering will not be liable to pay any part of the general costs on the maintenance 
and administration of the Nordisk eTax.  
 

5 ARTICLE 5 PREVIOUS AGREEMENT 

 
This agreement will replace the previous agreement "Överenskommelse om åtaganden och 
skyldigheter vid ansluttning till den nordiska skatteportalen (www.nordisketax.net)" between the 
Åland Islands and the Tax Administrations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, which 
was signed June-July 2006.   
 

6 ARTICLE 6 ENTRY INTO FORCE 

 
The agreement enters into force on the day it is signed by both parties.  
 
Either party may terminate the agreement by written notification.  
 
Done in two originals in English. 
 
 
 

7 SIGNATURES  

 
Date 7.10.2020  Date 
 
 
On behalf of Nordisk  On behalf of Ålands landskapsregering   
eTax 
 
 
 
 
Iisa Väänänen   Torbjörn Eliasson Ida Hellgren  
Senior Tax Adviser  Minister  Legal Adviser 
Finnish Tax Administration  Ålands landskapsregering Ålands landskapsregering 
 




