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AHVENANMAAN VALTUUSKUNNAN VUODEN 2014 VEROHYVITYSTÄ KOSKEVAN
PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
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Verohyvitys
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 49 §:n mukaan se osa Ahvenanmaan
maakunnassa verovuodelta maksuunpannusta tulo- ja varallisuusverosta, joka ylittää
0,5 prosenttia vastaavasta verosta koko maassa, kuuluu Ahvenanmaan maakunnalle
(verohyvitys).
Ahvenanmaan itsehallintolakiin perustuva Ahvenanmaan maakunnalle maksettava
verohyvitys on järjestelmä, josta ei ole säädetty aikaisemmissa itsehallintolaeissa.
Nykyisen itsehallintolain hallituksen esityksen perusteluissa (HE 73/1990) todetaan
mm., että on katsottu kohtuulliseksi, että maakunta saa itsehallintolain 45 §:ssä tarkoitetun tasoitusmäärärahan lisäksi korotetun määrärahan (verohyvityksen), jos verojen taso maakunnassa ylittää laissa olevan rajan. Perustelujen mukaan verohyvitys on
eräänlainen kompensaatio sille, ettei Ahvenanmaan maakunta ole saanut itsenäistä
verotusoikeutta. Perustelujen mukaan verohyvitysjärjestelmä toimisi samalla myös
kannustimena maakunnan viranomaisille sellaisen elinkeinopolitiikan harjoittamiseen, joka tekee mahdolliseksi verotulojen lisääntymisen. Lain mukaan verohyvitys
perustuu maksuunpannun veron määrään ja lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Verot Ahvenanmaalla - 0,005 x verot koko Suomessa = Verohyvityksen määrä.
Ahvenanmaan itsehallintolain 56 §:n 3 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtävänä on edellä tarkoitetun verohyvityksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on 25.1.2016 tekemällään päätöksellä vahvistanut vuoden 2014
Ahvenanmaalle kuuluvan verohyvityksen 9 508 580 euroksi, joka on Ahvenanmaan
itsehallintolain 49 §:n mukaan maksettava valtion varoista Ahvenanmaan maakunnalle. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös perustuu verohallinnon laskelmiin. Hyväksyttyjen ja vahvistettujen verohyvitysten määrät olivat 5 278 521 euroa vuonna
2012 ja 6 987 664 euroa vuonna 2013.
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Tasavallan Presidentin päätös
Ahvenanmaan itsehallintolain 56 §:n 5 momentin mukaan tasavallan presidentti vahvistaa valtuuskunnan edellä tarkoitetun päätöksen. Päätös on kolmen kuukauden kuluessa vahvistettava sitä muuttamatta tai jätettävä vahvistamatta. Jos päätöstä ei vahvisteta, asia on palautettava valtuuskunnalle uutta käsittelyä varten. Itsehallintolain
34 §:n (75/2000) mukaan tasavallan presidentti tekee päätöksensä maakunnan itsehallintoa koskevissa asioissa perustuslain 58 §:ssä säädetyllä tavalla.
Ahvenanmaan itsehallintolain 34 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan maakunnan
taloutta koskevat asiat esitellään valtioneuvostolle valtiovarainministeriöstä. Itsehallintolain 34 §:n 3 momentin mukaan maakunnan taloutta koskevien asioiden erityisesittelijöinä toimivat valtioneuvoston tähän tarkoitukseen määräämät valtiovarainministeriön virkamiehet.
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Esittelijä
Esitän kunnioittavasti, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi Ahvenanmaan valtuuskunnan em. päätöksen sitä muuttamatta.

