Hörande om LF 5/2018-2019
Höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget
Ålands Näringsliv är kallade till hörande i finans- och näringsutskottet gällande landskapsregeringens
förslag till höjning av inkomstgränsen för arbets- och pensionsinkomstavdraget.
Landskapsregeringen föreslår höja inkomstgränsen från 35.000 euro till 55.000 euro i syfte att
stimulera tillväxten och stärka omsättningen bland de åländska företagen. Maximalt avdrag föreslås
bli 100 euro.
Det innebär att för en person som förtjänar 55.000 euro per år ger detta 0,18 % högre disponibel
inkomst, vid en årsförtjänst på 15.000 euro ger det 0,67 % högre disponibel inkomst.
Den beräknade kostnaden om 1,8 miljoner euro utgör ca 0,62 % av landskapsregeringens
budgetförslag för 2019.

Ålands Näringslivs synpunkter.
• Gott syfte. Vi är i behov av tillväxtåtgärder av många olika slag. Förslaget är därför ett steg på
vägen.
o Maximalt belopp är 100 euro vilket inte verkar mycket. Vi vet dock att på marginalen
har dylika förslag betydelse.
o Med tanke på den relativa påverkan av disponibel inkomst för aktuella
inkomstgrupper kan man inte prognostisera en stor påverkan av vare sig Ålands BNP
eller de åländska företagens omsättning.
• I nuvarande form ser vi mer detta som ett fördelningspolitiskt förslag, där man tar ca 1,8
miljoner euro från Landskapets kassa och ger dessa till kommunerna. I grunden omfördelar vi
alltså den offentliga budgeten, snarare än att öka stimulansen i den åländska ekonomin.
• Hur säkra är vi på att avdraget påverkar omsättningen i de åländska företagen?
Konsumtionen är global i dagsläget och därför finns en stor sannolikhet att ökningen i
disponibel inkomst används externt.
Vi delar landskapsregeringen syn om att Ålands tillväxt har underpresterat de senaste tio åren.
Därför ser vi fram emot fler förslag som stimulerar den åländska ekonomiska tillväxten i allmänhet
samt de åländska företagens omsättning och resultat i synnerhet.
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Högaktningsfullt

Anders Ekström
VD, Ålands Näringsliv

