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Å 1 anas 1 ands kaps nämnds il 

framställning till Ålands landsting med förslag 

~16/1946. _till landskapslag angående antag ande av lagen om 

förskottsuppbörd, given den 4 ,oktober 1946, till 

de delar lagen berör kommunalskatt och folkpen-

s ionspremier. 

Sedan år ,1944 har i hela riket förskottsuppbörd skett av inkomst-

och förmögenhetsskatt på grund av lagen den ö augusti 1943. För att 

jämväl bereda kommunerna möjlighet att redan innan taxeringen i kom-

munen slutförts i förskott uppbära en del av den skatt, som skulle 

påföras under beskattningsåret, tillkom lagen om temporär för-

skottsuppbörd av komnrunalskatt den 22 december 1943. Denna sist~ 

nämnda lag skulle gälla beträffana.e de skatter, som skulle uppbäras 

för åren 1943-1947. Medan lagen den 6 augusti självfallet kom att 

0 

gälla även för lan:lskapet Aland, var detta icke fallet med lagen den 

22 december 1943. Kommunalbeskattningen, som utgör en integrerande 

del av kommunallagarna, uiaderligp:er nämligen Landstingets lagstift-

ningsbefogenhet, och någon landskapslag i ämnet bar icke tillkommit. 

I riket har förenämnda två lagar upphävts genom lagen den 4 oktober 

1946 om förskottsuppböra, som såsom obligatorisk fb"reskriver uppbörd 
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i förskott vid skatte källan av inkomst- och förmögenhetsskatt , ko 

munalskatt och folkpensionspremie. Då lag stiftning beträffande k 

munalbeskattningeq, såsom ovan nämnts, urrlerl'i:gger Landstinget s be 

righet, bar i lagen intagits ett stadgande om, att föreskrift erna 

förskott av kommunalskatt icke gälla landskapet Åland. 

nämnden anser, att förenämnda lag erbjuder de åländska kommunerna 

och skattebetalarna många uppenbara fördelar, har lands kapsnämnden 

ansett nödigt förelägga Landstin~et förslag om, att lagen 

gälla i landskapet vid uppbörd en av kommunalskatt och den i samba 

därmed skeende uppbörden av f olkpensionspremier. För klar_l~g ande 

saken i hela dess vidd tager sig landskapsnämnden friheten c itera 

hela ,motiveringen till Regeringens proposition till Riksdagen i 

ämnet~ 

"Då lagen den 6 augusti 1943 om för.skott-suppbörd av inkomst- oc 

förmögenhetsskatt stiftades, ansågs det under a åvarm de undantaes 

förhållanden nödvändigt att inskränka förskott suppbörden av s katt 

vid inkomst källan till inkomst- och förmögenhetsskatten, ehu ru m 

att förskottsuppbörden hade uts träo ansåg det i princip riktigt, 

För at t det 
kommunalskatt och folkpension:spremie. at_t gälla även 

likväl skulle bliva möjligt att - uppbära även kommunalskatten åt 
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.tone något tidigare, berättigades kommunerna genom l ag en den 22 de .. 

cember 1943 om temporär förskottsuppbörd av kommunalskatt att under 

beskattningsåret, redan innan taxeringen i kommunen slutförts, upp-

bära en del av den skatt, som skulle påföras, i förskott. Lagen är 

avsedd att gälla endast temporärt, d.v.s. i fråga om den skatt, som 

uppbäres för åren 1943-1947, enär det ans.ägs, att man, då förhållan-

dena stangat sig och sedan erfarenhet beträffande .förskottsuppbörden 

vunnits vid statens skatteuppbörd, före utgången av nämnda tid kunde 

utsträcka den egentliga förskottsuppbörden av skatt vid inkomstkäl-

lan jämväl till kommunalskatten. 

Ehuru förskottsuppbörd aN inkomst- och förmögenhetsskatt tilläm-

pats endast en kort tid, äro erfarenheterna därav så positiva, att 

av kommunalskatt borde utsträckas att omfatta all inkomst eller om 

den borde begränsas till personliga inkomster, och inkomsten av 

fastighet, näring, rb"relse och yrke lämnas utanför. Då -det emel-

lertid bör anses rättvist, att alla skattebetal8:re även med avseen-

de å tiden för skatteuppbörden försättas i samma s~ällning och för 
I 

I 
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~ att; de fördelar uppbörden av skatt vid källan medför, i största 

möjliga utsträckning måtte uppnås, är det nödvändigt, att fö.r skott 

uppbörden av kommunalskatt utsträckes till inkomster av alla s lag, 

Vid plan.läggning av lagstiftning angående förskottsuppbörd av 

skatt har även .upps.tått frågan om uppbörd av folkpensionspre rnien 1 

samband därmed. Även om de "5käl,- som påkalla förskottsuppbö rd av 

skatt, icke kräva f b'r skotts -uppbljrd av f olkpensionspremie i s amband 

med uppbörden av skatt,, enär uppbörden av premierna redmnu verkst 

les vid inkomstkällan, rredför likväl uppbörden av dem i samband med 

förskottsuppbörden av sk.att vissa praktiska fördelar såväl för lön 

betalarna som för löntagarna. Fördenskull har man även vid u tarbe• 

tandet av förskottsuppbördssyste.met ställt sig på den ståndpunkten, 

att även dessa premier borde uppbäras på samma gång, dock endast 

till den del försäkringstagaren själv erlägger premien. Däremot 

har det icke vari.t möjligt att med gällande system. i lagen om fol~ 

pensionering i den föreslagna förskottsuppbörden inrymma även upP• 

börden av den del av premien arbetsgivaren betalar för arbets taga• 

ren·.· Då folkpensionslagstiftningen i .en nära framtid kommer att 

videras, torde uppbörden av arbetsgi varans andel i försäkrin@'.s pre' 

bl.. beha0 lles oförändrad, lämpligen kunna i sa mien, som tillsV idare 
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band därmed omorganiseras. 

Gällande lag om förskottsu r:pbör,d avser endast inkomst- och förmö-

genhets skatt. Under krigs åren ha emellertid även extra skatt er er-

l agts till staten, och dessa ha icke kunnat indrivas i samband med 

förskottsuppbörden, varför dessa skatter ha uppburits särskilt för 

s ig först långt efte.r det att den till g rund för debiteringen lig-

fianae inkomsten förvärvats. Detta bar haft till följd att syftemå-

let med förskottsuppbörden även i frå ga om statsska t terna endast del-

vis uppnåtts. Fördenskull har det befunnits lämpligt att, med tan-

ke på eventuella framtida extra skatter, i samnand med revisionen 

av lar en om förskottsuppbörd i lagen intaga ett stadgande, som möj-

liggör förskottsuppbörd även av dylika extra skatter i samband med 

den övriga förskottsuppbörden. 

Förslaget till lag om förskot tsuppbörd bygger i huvudsak på gäl-

lande lag om förskottsuppbörd av inkomst- och förmögenhetsskatt. 

Liksom i sagda lag föreslås äVeJ'.l. nu förskottsuppbörd i form av in-

nehållande vid inkomstkällan i de fall, där ~etta är möjligt. Detta 

skulle gälla löneinkomster av alla slag samt ränte- och dividend-

inkomster. Däremot skulle förskott uppbäras med decetsedel i fråga 

om inkomst av fasti g het, näring , r~relse och yrke aamt andra in-
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komster, av vilka innehållande '8.V förskott icke kan ske, liksom ock 

1 fråga om förmö genhet. 

Då fråga är om uppbörd av å ena siaan sta·ten och å ana ,ra sid an 

kommunerna och f olkpens ionsans tal ten tillkommande förskott, är det 

tänkbart, att uppbörden skulle verkställas i skilda bel opp till sta. 

te~ kommun och folkpensionsanstalten. Detta förfarande föreslå s 

även i ·fråga om de förskott, V'ilka komma att uppbäras med debet se-

del. Sålunda skulle staten tillkommande förskott på åtgärd av s~. 

tens myndigheter uppbäras särskilt för sig, .varemot kommun och folk 

pensionsanstalten tillkommande förskott, enär det ankommer på komn:u 

- nerna a tt ombesörja uppbörden av folkpensionspremierna, skulle upp• 

bäras tillsamman på åtgärd av de kommunala myndigheterna med samma 

a ehetsede 1. 
Detta mr även·nödvä_ndigt redan de_rför, att skatts kyldi 

kan komma att erlägga kommunalskatt för fastighet samt för inkomst 

av näring , rörelse eller yrke i flere kommuner eller åtminst one of• 

ta 
i annan kommun än den, där hans inkomst- och förmögenhetsskatt 

fastställes. 
·Däremot bleve uppbörd i form av innehållande sär-

Och Sa .. rskilt till komnun och folkpensionsans 
skilt-tills taten 

t a.l" 

ten så 
1 "'or• 

t d t l.
·

0
1·e kan anses ändamålsenligt att n.i. 

t.nvecklaa, at. e !'.\.. 

ett sådant förfarande. 1 t intaaer ·a·ven den ståndpunkt en, Förs age, o 

;:. ' -
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att innehållande från lön, ränta och dividend som avkortning på så- I : 

väl statsskatter som kommunalskatt och folkpensionspremie borde 

ske genom . innehållande av ett emda belopp. På detta sätt bleve 

verkställandet av inneh ål landet enklast möjligt och komme icke att 

åsamka vederbörande mera arbete än inne hållandet av det förskott 

på inkomst- och förmögenhetsskatt, som nu verkställes. 

Förfarandet vid innebållandet av förskott har, såsom redan 

nämnts, i lagförslaget bibehållits sådant det är i gällande lag om 

förskottsuppbörd, enär såväl de skattskyldiga söm de, vilka verk-

ställa innehållande, äro vana därvid och erfareJ;lheterna av a.etta 

förfarande hava varit positiva. Fördenskull bar i huvudsak endast 

sådana ändrin~ar i förfarandet föreslagits, som på~allas av att 

förskottsuppbörden numera kommer att omfatta även kommunalskatt och 

folkpensionspremie. 

Innehålland.e från lön komme liksom nu att verkställas antingen i 

stöd av tabeller eller till ett visst pr~centbelopp. Vid uppg öran-

det av tabeller v oI'e för kommunalskattens vidkommande skattörets 

storlek i olika kommuner best-ämmande. På statsrådet ankommer att 

årligen för påföljande år bestämma, enligt vilk~t skattöresbelopp 

förskott borde innehållas för varje kommun. Detta skulle ske så-

I .1 
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lunda, att statsr ådet skulle .. gruppera kommunerna enligt skat törets 

sannolika storlek. Av praktiska skäl vore det likväl icke önsk .. 

ligt, att antalet grupper vore alltför stort, åtminstone icke und~ 

de första åren av lagens giltighet. Sålund.a vore det kanhänd a till 

räc kligt, att kommunerna tills vidare grupperades enligt s ka. ttöreta 

st orlek i tre klasser, beroende på om det sannolika skattöret i k 

munen · ligger nära exempelvis 5, 7 eller 9 mark. Efter det att 

grupperingen verkställts ankomma det på finansministeriet, att ~d 

d t belopp' Som fo .. l;arrle år skall innehåll as till 
bea ktand.e även av e , d 

-tnnehållninastabeller, enligt vilka i nnehål· 
staten, fastställa de ,,_ n 

landet borde verkställas från de skattskyldigas lön i olika kolllll1U• 

ner. 

För de fall, aå innehållande från lön icke verkställes e nligt 

g ·a·11ande lag, att. innehållning sbeloppet ut gör ti 
tabeller, stadgar 

eller femton procent, beroende på arten och storleken av d en lön, 

som erlägges. 
Då beloppet av de skatter, som erläggas till stat 

d r olika år beroende på 
åtminstone tills vidare kan variera un e 

• 
0 r up 

den 
,
1
• nkomst- och förmögenhetsskatt, som varJ e H 

storleken av 

och då ifrågavarartl e tn -
bäres, samt på eventuella extra skatter, 

f "re 
f kt · ka skattetungan, 0 

nehållande , borde rätta sig efter den a ,is 

slås, att fastställandet av nämnda procentbelopp uppdrages åt 

statsrådet och att i la g en endast intages ett stadgande om inne-

hållningsbeloppets maximum. Vid fastställarrlet av procentbeloppet 

bor de såväl storleken av den ti 11 s ,taten utgående skatten som 

ska,ttörets medelstorlek i hela landet beaktas. Statsrådet skulle 

även äga rätt att fastställa sagda procentbelopp 1 förhållande till 

betalning sgrunderna för lönen samt storleken av det belopp, som ut- I 

betalas. , Sålunda bleve det möjligt att liksom nu verkställa större 

löneinnehållande från tantiem . och andra sådana löneförmåner, som 

utb~talas i samband mea övrig avlöning. 

Innehållam e från räntor och dividend föres lås verkställt i 

samma utsträckning som för närvarande. Ehuru, liksom i gällande 

lag om förskottsuppbörd, i lagförslt:i.get intagits jämväl stadgan-

den om verkställande av innehållande från ränta på i banker och 

andra penninganstalter deponerade rrodel och ·på obligationer, falla 

dock de räntor utom innehållandet, som genom l _agen den 6 augusti 

1943 om skattelättaader, vilka skola beviljas ägare av vissa depo ... 

sitioner . och obligationer, helt eller delvis befriats från skatt. 

Av samma ar sak som a et icke ansetts ändamålsenligt att i lagen 

intaga innehållningsprocentbelopp för innehållande från sOCian lön, 
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vid vars innehållande tabell icke komme ti 11 anv-ändning, har i. 

slaget åt statsrådet överlämnats att fastställa, huru stor d el a, 

ränta och dividend, som borde innehållas i förs kott på skat t er 00 

förs 2kringspremie. Sålunda har i försla get intagit s endast ma.xtllll 

belopp en för innehållande från ränta och dividend. 

Sås om redan tidigare nämnts, skulle förskott, som uppbäre s .!18d 

debetsed.el, indrivas särskilt till staten å ena sidan och t ill ko 

munen och folkpensionsanstalten å andra sidan.. Staten tillkornmam 

förskott skulle i rege 1, i över ens st ämmels e rred vad i g älla.nde b. 

om förskottsuppbörd stadgas, mot svara a en inkomst- och förmög enha 

skatt den skattskyld.ige enligt gällande skattefot borde erlägga f 

den vid · senaste· inkomst- och förmö genhetsbe ska ttning faststä llde. 

inkomsten och förmögenheten. I förskott på kommunalskatten åter 

borde den skattskyldiga erlägga ett belopp, som motsvarar h onom 

-
vid senaste taxering i kommunen påförd kommunalskatt för fas ti f'h 

·· - 1 11 r yrke Dessutom borde skattskyldig i d en näring, rare se e e • 

i fbT• 
kommun, där han på grund av boningsorten är skattepliktig, 

skott, på folkpensionspremien för i samma kommun skatt underkast 

inkomster av nämnda slag erlägga ett förs äkr ingspremien motsiJar 

de belopp, där det icke skulle kunna anses, att försakringspra~ 

n ('· ..-· 29 1 
·' .. . ; {..-

bleve erlagd genom innehållande aV, förskott. Finansministeriet 

skulle äga befogenhet att på anhållan av kommun, då särskilda skäl 

därtill förel åge, berättiga denna att fastställ a storleken av för-

skottet även på annan grund än i enlighet med den kommunalskatt, som 

senast debiterats i kommunen. Sådant synnerligt sk&l förelåge e.xem-

pelvis, då storleken av skattöret i kommun väsentligen förändrats 

eller då område av kommun ~verförts till annan kommun, där skattöret 

storlek är en annan än i den kommun, från vilken området överförts. 

Konjunkturväxlingar och fluktuationer i penntngens värde eller 

andra dylika omständi gheter kunde ha till foljd, att fastställandet 

av förskottet i stöd av senast verkställda beskattning eller ta.xe-

ring ledde till ett otillfredsställ~nde resultat. På grund härav 

har i förslaget intagits ett stadgande om att f~nansministeriet har 

rätt besluta · att, där av ovannämnda skäl de skattbara inkomsterna 

ev .fasti ghet, näring, rörelse eller yrk_e eller förmögenhetsvärdena i 

allmänhet stigit öyer e ller sjunkit under vad de vari t vid senast 

verk,ställda beskattning eller taxering, den inkomst eller det förrnö-

genhetsvärde , som lägges till grund för förskottet, skall höjas el:-

ler sänka r med ett visst belopp, Dylika bestämmelser skulle kunna 

utfärd.as för hela riket eller för vissa delar av detsamma beroende 

11 

I 
I 

I 

1 1 



på om de fönhållanden, på grund av vilka utfärdandet av särski lda 

bestämme,lser anses nödigt, äro rådande i hela landet eller enda.st 1 

någon del där av. 

Den skattskyldige skulle ha rätt att erhålla rättelse såväl av 

det förskott, som skall bet'alas till staten, som av det, vilke t er .. 

lägges till kommun, därest han företer utredning över att hans in .. 

komster eller hans förmögenhet under skatteåret sannolikt komma att 

vara mindre än de varit enligt senast verkställda beskattning eller 

taxering. En dylik rättelse kunde självfallet i avseende å för -

skottet på kommunalskatt företagas blott där det är antagligt , att 

ej be ller den skatt, som ska 11 fastställas n:ed avseende å röre lsens 

art eller omfattning, skulle uppgå till det fastställda försko tts .. 

belopJ:e t. 

Med. förskottsdebetsedel påfört förskott skulle uppbäras i fyra 

rater kvartalsvis . Då det likväl ic-ke kan anses ändamålsenligt att 

uppbära små förs kott i så många rat er, fb"reslås, att förskott , -vars 

belopp utgör högst tusen mar.k, uppbäres i två rater. Finansmi nts• 

teriet skulle även äga rätt att på anhållan av kommun bestämma , att 

förskott, som s"k.all erläggas till kommun, kan uppbäras endera i tre 

eller två rater. 
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I lagförslaget föreslås, att med debetsedel påfört förskott i 

överensstämmelse n:ed vad som stadgas i gällande lag om förskotts-

uppbörd, avdrages från den skatt, på vilken det utgör förskott, o-

111 

I ~ 
För undvikande av oreda jl 

11: 

beroende av om förskottet erlagts eller ej. 

vid redovisningen av skatten är det nämligen ändamålsenligare, att 

i de fall, där förskottet vid uppbörd blivit obet~lat, dess tvångs- . 1 
111 
,, 

'Il 

Il 
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Då förskott, som erlägges n:ed förskottsdebetsedlar, _skulle upp-

indrivande verk.ställes skilt från den egentliga skatteuppbörden. 

bäras särskilt för stateq samt särskilt för kommun och folkpen-

sionsanstalten, skulle de med debetsedlar uppburna beloppen omedel-

bart komma endera staten eller kommun till godo, men skulle en del 

av det föPskott, som erlagts åt kommun, anses som betalning av 

f olkpensionspremien. 

Då innehållandet av förskott enligt förslaget komme att verkstäl-

las på samma sätt som nu, tillfalla de influtna medlen omedelbart 

staten. Till följd härav och då innebållandet komme att verkstäl-

las i en rat, kan på detta stadium icke fastställas, huru stor del 

av de till staten influtna medlen borde anses som förskott på kom-

munalskatten och folkpen.s.ionspremien. Då de till staten influtna 

medlen skulle förbliva hos statsverket till dess slutlig redovis-
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ning av dem kunde verkställas, föreslås, att vederbörande länssty .. 

relse varj e skatteår till kommun erlade ett belopp, vilket mots val'a 

de åttio procent av det belopp, som enligt den slutliga redovisntnge 

över innehåll.ande av förskott föregående år erlagts till kommunen • 

Detta belopp skulle betalas åt kommun kvartalsvis i fyra särski lda 

rater. Då en väsentlig ändring a.v den kommunala indelningen före. 

tagits eller särskilda skäl annars fordrade det, skulle finansminis 

terie t likväl ha rätt att bestämma om betalning enligt andra grunaer -

av d.en kommun tillkommande del, som skall erläggas på förhand. Ett 

dylikt skäl, vilket nödvändiggjorde ett avsteg från den regelrätta 

betalningsgrunden, vore en allmän betydlig stegring eller mins kning 

av de innehållande underkastade inkomsterna i förhållande till deras 

belopp under det år, för vilket den . föregående slut li ga redovis ning 

uppgjorts. 

storleken av det belopp, som under övergångsåret 1947 på förbanl 

skall erläggas till kommunerna, kan icke faststä;J..las på grund a'iJ rr 

dovisningar för tidigare förskot tsinnehåll~nden. 
• b'a·re.v Till fölJd 

bör särskilda stadganden utfä rdas om fastställandet av denna föt" 

handsbetalning und·er sagda år. Ändamålsenligast vore, att som g:ru 

b 1 V id. å.t 
val för detta fastställande använda det skatte e opp, som 

' l: €':- ._.< 

;·;· ~ . ~-

1946 verkställd taxering i envar kommun influtit av inkomster, taxe- 1 

rade på g runda v boningsorten. Med beaktande av att de skfil.tt under-

kastade inkomsterna antagli g en betydlig t stiga från år 1945 till år 

1947, borde sagda skatteb~lopp vid förhandsbe talningen likväl höjas. 

Enligt förslaget tillkomme det finansministeriet att på dessa grun-

der fastställa storleken av för:_h andsbetalningen. 

Järn.likt gällande lag om förskotts.uppbörd ankomma d_e åli gganden, 

som föranled.as av sagda lag s tillämpning, huvudsakligen på ordföran-

dena för inkomst- och förmö g enhetsskattenämnderna. Av dessa åliggan 

-den må nämnas utgivning av skatteböcker, fastst_ällande av den inne-

hållningstabell, som skall användas i varje enskilt fall, befriande 

från innehållande, förstahandsövervakni,ng av innehållande från lön 

samt fastställande av det förskott, som med förskot t. sdebetsedel 

skall uppbäras åt staten. Då dessa uppgifter varken kunna överfö-

ras på · någon annan statlig eller på någon kommunal myndighet, före-

slås, att de fortfarande skulle ombesörjas av ordförande för in-

komst- och förmö genhetsskattens.rond. Däremot föreslås, att fast~ 

I: 
ställandet och uppbörden av det förskott, som med förskottsdebet- I 
sedel skall uppbäras åt kommun, ombesörjes av de kommunala myndig-

heterna själva. Nä rmast synes fastställandet av detta förskott läm-

11 
_I 



pa si.g för ordföranden i t a.xeringsnämnd, men i bänd el se man i någon 

kommun ansåge det lämpligare att låta någon annan komrriunal mynd i ghet 
I 

t. ex. ordföranden för kommunalnämnden, sköta det ta åligg ande, har t 

lagen beretts möjlighet härtill. 

Liksom förut skulle skatteböckerna och innehållningsbevisen fogq 

till den 9kattedeklaration, som avges för fastställande av inkomst-

och förmögenhetsskatt. Ordföranden för skattenämnd skulle, då sk~. 

t ede kl8 ra ti onerna inlämnats, uppgöra en längd, av vilken skulle fram .. 

gå de förskott, som av envar skattskyldig- innehållits, samt huru stor 

del av dem, som skulle användas för avkortning av inkomst- och förmö .. 

t a 1 f ··r avkortning __ av kommu nals ka tt och genhetsskatt och en huru s ,or _e o 

folkpensionspremie. Denna f ördelning skulle ske i stöd av tabe ller, 

uppgjorda på föranstaltan av finansministeriet, och av vilka fr amging · 

fo"r skott som tillkomma å ena sidan staten och å a ndra 
beloppen av de 

sia.an kommunen och folkpens ionsanstalten gemensamt• 
Av det åt kom· 

g emensamt innehållna e~ler up}b urna f 
mun och folkpensionsanstalten 

Pa
o f ·o·ranst altan av kommunen åt folkpSlnsi onsanst aiten 

skottet skulle 
0 t r st od försäkrin~spremien, medan a e , 

rläagas ett belopp motsvaran .e e r. 

d n av förskottet skulle utgöra e -
avkortning av kommunalskatten . 

glil' 
d kommunal'besk9;t tning i enlighet med 

Då lap:stiftningen röran e 

lande stadganden om självstyrelse för landskapet Aland tillkommer 

landskapet, kunna stadgandena angående förskott av kommunalskatt icke 

utsträckas att gälla sagda landskap. Till följd härav föreslås, 

att finansministeriet s kuf.le äga rätt a t t utfärda best ämme ls er som 

föranledas härav. A andra sidan bar för den händelse, att i land-

skapsl~1 gstiftningen för Åland sådana ändringar företoges, att denna 

lag även till denna del kunde träda i kraft därstäde~, föreslagits, 

att i anledning härav nödig~- st adganden kunde utfärdas genom förord-

ning." 

Såf_ om av ovanstående synes äro fördelarna av att lagen om för-

skott suppbörd skall be träff ande kommunalb esak ttningen gälla även på 

Åland uppenbara. Sålunda kommer möjligheten för det stora flertalet 

skatteskolkare att elimineras genom att skatten uttages vid själva 

skattekällan. En fördel är också, att uppbörden av skatt från lön, 

pension och livränta skall ske genom åtgärd av statens skattemyndig-

heter; samt att kommunerna redan uhder skatteåret komma att erhålla i 

förskott av staten ett belopp, som motsvarade nittio procent - icke 

åttio procent, såsom i Regeringens proposition föreslås - av det be-

lopp, som eril igt den slut lit! a redovisningen över i nnehållandet av 

förskott föregaende 8r erlagts till kommunen. Genom detta förskott 



" 

samt kommunernas egen förskottsuppbörd genom debetsedlar av vissa. 

skattskyldiga komme kommunerna att rea.an under skatteåret erhålla lik 

vida medel för sina utgifter utan att behöva invänta den först påföl-

jande år skeende skatteuppbörden. För skattebetalarna slutligen ut .. 

gör förkottsuppbörden en avgjord vinning. · Därom vittna erfarenheter. 

na från den tid förskottsuppbörd av inkomst- och förmögenhetsska tt 

skett. 

Hänvisanae till förestående, samt då landskapsnämnden anser , att 

landskapet i utvecklingshänseenc1e skulle bliva efter det övriga riket 

om ej lagen om förskottsuppbörd antages att gälla även i lam skepet, 

får lana ~kapsnämnd en härmed vöI'El.sammas t före läf!f!,a Lands tinget t ill 

ant arrande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående an tagande av lagen om f örsk ot t supp bö;rd , giv en den 4 oktober 

1946, till de delar lagen berör kommunalskatt och folkpensionspremie 

På framställning av Ålands landskapsnämnd bar Alar:ids landsting an• 

tag.it att såsom landskaps lag gälla jämväl i landskapet ]\.land rikets 

L a. g 

den 4 O
ktober 19 46, t i 11 de delar 1agell 

om förskottsuppbörd, given 

t a stadganden och 
berör kommunalskatt mh folkvensionspremie, sam. e 

föreskrifter, vilka med stöd av sagda la g utfärdas i riket. 

Marie hamn den 31 oktober 19 46 0 

På la.ndskapsnämndens vägnar: 

L a g 

om förskottsup,P:iörd. 

Given i Helsingfors den 4 oktober 1946. 

I enlighet med Ri k::-C.agens . beslut stadgas:: 

1 kap. 

Allmänns stadganden. 

1 §. 

I enlighet med vad i denna lag stadgas, innehålles eller erlägges 

förskott på inkomst- och fö~mögenhetsskatt, kommunalskatt samt folk-

pensionspremie för sådan lön, pension, livränta, ränta, dividend 

samt inkomst av fasti.f:"het, näring , rörelse och yrke, så ock för annan 

inkomst och rörmö g enhet, för vilken sagda skatt~r eller försäkrings-

premie enligt lag böra erlägga s. Likväl bör innehållande verkställas 

I 
I 



. endast från sådana inkomster, för vilka skatt bör erlägr-as enligt 

lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

Vaa i 1 mom. stadgas angå e nde uppbörd av folkpensionspremie , g' 

ler endast den del av försäkring spremien den förs ä krade själv äger 

lär;ga. Om uppbörd av den del av försä_kringspremien, som arbetsgiv 

re äger erlärrp:B, gä.ller, vad a är om är s·ärs kilt stadgat. 

Genom 1'örordning kan bestämmas, att vad i denna lag är stadgat 

inkomst- och förmögenhetsskatt, skall äga motsvarande tillämpning 

även på vad i övrigt fastställes att utgå till staten på grund av 

koms t eller förmö g enhet. 

2 §. 

VaO. enligt denna lag innehållits eller påförts, räknas vederbör 

till godo såsom avkortning på inkomst- och förmö g enhetsskatt , ko 

1 katt t folkpens 1• onspr<=>mie för det år, för vilket försko ttet na s , , sam, ,_, 

innehåll i ts eller påf örts. 

2 kap. 

Innehållande av f örskott på lön, pension och livränta. 

3 §. 

t Offentlig t samfund samt 6 

St t komm un, församling och .anna, ,a,en, 

0 t ia .. 
skild arbetsgivare äro skyldiga att innehålla en d e l av den 2

-' 

Il 

taga re i penning ar utfa•llande l önen s å som förs kott på i 1 § avsedda 

skatter och försäkrin >J:. spremi·e, i enlighet med vaa därom nedan stadgaso 

4 §. 

Med lön avses i denna lag varje s-lag av lön, arvode, tantiem samt 

annan förmån eller ersättning, som erläg(J eS för ·tjänst eller befatt-

ning, så ock för arbete, uppdrag eller tjänst, som löntagare mot er-

sättning förbund.it sig att utföra för arbets- e ller uppdrag s g ivares 

rv_kning och varvid löntagaren icke bör anses vara självständig 

utövare av näring , röreise eller yrke. Till lönen hänföras även 

bostad, kost och andra naturaförmåner. 

Vid beräknandet av l~nens storlek värderas därtill hörande na-

turaförmåner i enlig het med vad därom särskilt bestämmes. 

Har till lönen anslutits ersättning för häst eller motorfordon 

e ller annat arbetsredskap, som anlitats av löntagare vid arbetet, sko 

. 
l .,· vid beräknande av lönens storlek iakttagas av finansministeriet 

fastställda grunder. 

Finansministeriet äger rätt att bestämma, -huruvida oc h till vi 1-

ken del @'.Ottgörelse för representations- och 7esekostnader eller an-
' 

I 
nan dylik gottgörelse, som erläg~ es i stöd a~ i 1 mom. avsett ar-

bet·srörhållande, skall anses som sådan lön, från vilken innehållande 

I I 



enlig t denna lag skall verkställas. 

5 §. 

Främm~mde makts i Finlan~ varande legation eller konsulat, var, 

chef är ut soänd konsul, eller med dem j timförbar utländsk represent 

tian ä.r icke skyldig att verkställa i 3 § avsett innehållande. 

6 §. 

Arbetsgivare bör verkställa i 3 § avsett innehållande i sambam 

med varje utbetalninp.; av lön eller, då lönen gottskrives vederbör 

de, vid dess an tec kp.ande på konto. 

vaa i 1 mom. är .stadgat, äger motsvarande tillämpning med avse 

de å lön, som erlägri; es i förskott. 

Utan hinder av vaa_ ovan i denna paragraf är stadgat, kan f inan 

ministeriet, då löneutbetalning sker oftare än en gång i måned en, 

berättiga den, som utbetalar lönen, att verkställa innehålland e 

lön med längre mellantid, dock minst en gång i månaden. 

7 §. 

Från lön, som löntagare lyfter hos en och samma arbetsgivare h 

k 11 l önei vudsakligen med r.egelbundna mellantider, skall v er stä as 

nehållande i enlighet rrBd de tabeller, som nämnas i 11 § • 

0 k h d kl. tb t 1 d regelbundna mal Fran lön, som ic e uvu sa igen u e a as me 

lantider eller som erlägges för bisyssla eller till-fälligt arbete 

eller upp:'irag, innehålles av statsrådet faststäl,ld del, likväl hö p:st 

femtio procent. Den del,· som skall innebållas, kan fastställas olik~ 

beroende av lönegrunderna c:c h lönens storlek. Innehållande må lik-

väl icke verkställas, där det ,belopp, som skall innehållas, under-

stiger femtio mark. 

Vid innehållande, som bör verkställas enligt 1 och 2 mom., ute-

lämnas från det belopp, som skall innehållas, del, som överskjuter 

fulla mark. 

Skattenämnd ens ordförande kan på löntagarens anhållan besti:i.mma, 

att innehållande icke skall verkställas från lön, därest det är 

uppenbart, att löntagarens inkomst under skatteåret icke stiger till 

belopp, för vilket han borde erlägga skatt åt kommun eller staten. 

Uppkommer oklarhet därom, huruvida innehållande bör verkställas 

enligt 1 eller 2 mom., avgöres ärendet i samverkan med vederbörande J 

kommunala myndighet av ord_föranden för skattenämnd en i det skatte-

distrikt, där innehålland.et bör verkställas. 

8 §. 



gas, skall innehållandet verkställas i enlighet med löntag are ns 

pållan. 

9 § ·-

Utbetal,as eller gottskrives lön, från vilken inneh!lllande bör 

äga rum enligt 7 §_ 1 mom., med längre mellantider än en månad , 
1 

nebålles därvid från lönen så mycket, som från densamma, berä kna 

proportionellt per månad, borde inn~hållas för de månader, fö rv 

ka lönen utbetalas eller gottskrives. 

Finansministeriet kan utfärda närmare bes,tämmelser om, huru 

innehållande skall verkställas från sådan lön, som endast de lvis 

betalas med jämna mellantider, så ock från lön, som erlägges för 

säsongarbete, samt från semesterersättning. 

10 §. 

På grundvalen av förs lag, som framställts av kommunens :fu llm 

t t åd t a0 r11·0.:_en fo"r . fölJ'ande år fastställa, en ligt tige, äger s a,sr e, ~' 

Skatto··re fo··rskott av komnunalskatt i envar vilken uttaxering per 

kommun skall innehållas. 

11 §. 

· o r· i en 
i t f·astst·a·11er för innehållande fran on Finansminister e , 

lighet med 7 § 1 mom. erforderliga tabAller. 

23$ 

Ovan i 1 rnom. avsedda tabeller böra uppgöras såluq.da, att de 

belopp, som skola innehållas från lönebelopp, vilka utbetalas för 

olika tidsperioder, såvitt möjligt motsvara det sammanlagda belop-

pet av för löntagarens hela lön under skatteåret utgående inkomst-

och förmögenhetsskatt, i enlighet med 10 §beräknad kommunalskatt 

samt den folkpensionspremie, som den försäkrade själv äger erläg~a. 

12 §. 

Ordför-anden för skattenämnden skall_ tillställa de skattskyldiga, 

beträffana_e vilka innehållande från lön kan komma i fråga, för var-

0 skattebok, vars form och andra därmed sammanhäng ande je skattear en 

omständigheter fastställas av finansministeriet. Skattskyldig, 

vilken icke tillställts skattebok, är skylaig att själv anskaffa 

sådan. 

Ät löntagare, som ej kan förete sin skattebok, skall över löne-

innehållandet givas i nnebällningsbevis enligt fastställt formulär• 

13 §. 

skattebok gives åt löntagare av ordföranden för skattenämnden i 

a.et skattedistrikt, där löntagaren skall påföras inkomst- och för-

mögenhetsskatt. På ansökan kan skattebok Pven givas av ordföranden 

för annan skattenämnd. 



Vid utgivandet av skatteboken äger ordföranden för skattenänmc ler å innehållningsbevis göra sådana antecknin~ar, pm vilka sär-

därjämte bestämma, enligt vilken tabell innehållande från i 7 § s ki 1 t b e s t älIDTI e s • 

mom. åsyftad skattskyijdigs lön skall verkställas. 15 §. 

14 §. Arbets~ivare, som enligt 14 § 2 eller 3 mom. icke använder skat-

Innehållande från lön äger rum sålunda, att arbetsgivaren sen temärken vid löneinn~hållande, skall, i enlighet med vad därom sär-

vid lönebetalningstillf ället i löntagarens skattebok eller å i nne skilt bestämmes, inbetala de belopp han fr&n lönen innehållit på 

hållningsbevis anbringar. av honom anskaffade skatt em8.rken ti 11 de statens postgirokonto. 

belopp, som motsvarar det innehållna beloppet, och böra dessa ska 16 §. 

temärken makuleras ooh förses med anteckning om dagen, då inneh~l över de innehå l lna b.eloppen äger arbetsgivare, som enligt 14 § 

landet skett. 3 mom. icke använder skattemärken vid löneinnehållande, tillställa 

Vad .i 1 mom. är stadgat angående användning av skattemärken,m ~ skattenämnden i det skattedistrikt, där han är skattskyldig, redo-

likväl icke tillämpas, då arbetsgivare är staten eller dess i nrät - vi-sning, i enlighet rred vad-därom särskilt bestämmes. 

ning. Kommun, sammanslutning av kommuner cc h fö~samling är o berl!t 17 §. 

tigade att verkställa innehållande utan användande av skattemärke - . Då innehållande från _lön delvis ej eller alls icke blivit verk-

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, kan skattentimnden på 6 ställt, skall arbetsgivare, sedan han märkt felet ell~r vederbö-

betsgivarens beskattningsort, i enlighet med vad därom särski lt b raride myndighet anmärkt därom, genast i den sk~ttskyldiges skatte-

stämmes, bevilja annan än i 2 mom. nämnd arbetsgiv are rätt a tt v bok eller å innehållningsbevis, som skall tillställas denne, an-

ställa löneinnehållande utan användande av skattemärken. bringa det felande beloppet i ~kattemärken eller, där arbetsgiva ... 

Arcets~ivare , som enligt 2 eller 3 mom. icke använder $ka tta~ ren ä.r berättigad at.t verkställa i nnehålland et ut an användning av 

ken vid löneinnehållande, är skyldig att i löntagarens skatt ebok skattemärken, inbetala det felande beloppet på statens postgirokon-

I, 
I 



to. 

.Arbetsgivare äger rätt att i de i l· mom. avsec3da fallen inne .. 

hålla det felande beloppet vid en senare lönebetalning eller, där 

est vederbörande person icke mera är anställd hos .honom, låta t u 8 

ka detsamma ut an dom eller utslag. 

Vid verki:;tällandet av den ovan i 2 mom. åsyftade utmä.tningen 

-ska 11 i tillämpliga delar iakttagas, vad om utmätning av u ts kylder 

och avgifter utan dom e~ler utslag är stadgat. 

18 §. 

Arbets givare äger på uppmaning av ordförande 1 skatte ... el ler 

taxeringsnämnd, skatteinspektör eller annan tjänsteman vid f inans• 

ministeriet eller av stats- eller kommunalmyndighet, åt vilken up 

aragi ts att övervaka verks tälligbe ten av löne innehållandet , för 

grans kninr-: före te sina blic ker, originala löne listor, -knrt ot ek oc 

-<J.vtal, f it tens er samt övriga handling ar, som lie lysa lönei.nn ehll• -

landet, så ock löntagarnas till h onom inlämnade skatteböcker_, s 

lk k tJ'äna till lednin g vid lämna jämväl övriga upp gifter , vi a unna 

skattens fastställande. Handlingarna skola såvitt möjligt grans• 

kas i arbetsgivarens a f färslokal. Löntagare är även sky l dig att 

iöne
på anfordran till granskning förete sin skattebok samt sina 

23J 
r .. " ;-· 
.. · ~. ·• ~· 

innehå~lningsbevis • 

19 §. 

Arb tsg ·v r som enl1.'gt denna lag är skyldig att verkställa löne-e, ,1.ae , 

innehållande,_ är gent emot staten ansverig för de med e 1, vilka han el-

ler i hans tjänst ståenqe personer från löner innehållit eller varit 

sky~diga att innehålla. Vad angående utsöknin~ av skatter och skatte 

tillägg , som bör erläggas på grund av försummad skattebetalning , är 

t d a ,_ skall tillämpas på sådana medel på enahanda sä t t som i s 2 g lJ, 

fråga om arbetsgivarens egna skatter. 

Vad angående förmånsrätt :för lönefordran, som uppkommit av 

·arbetares ~rbe tsförhåJ_lande, är stadgat, skall på motsvarande sätt 

,iakttaga s med avseende å det innehållningsbelopp, som avses i 1 mom. 

20 §. 

Har löntagare fått vidkännas sådana utgifter eller kunna honom 

beviljas sådana avdrag, vilka han enligt stadgandena 9m inkomst- och 

förmögenhetsskatt eller kommunalskatt är berättigad att avdraga från 

s·in eskat t ningsbara inkomst, m_en vilka icke beaktats vid uppgörande 

av de i 11 § 2 mom. nämnda tabellerna, kan ordföranden i skattenämnd 

efter att hava hört vederbörana.e kommunala myndighet på anhållan av 

löntagaren bestämma, att löneinnehållande enligt · ? § 1 mom. skall 
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verkställas till lägre belopp än det ·föreskrivna. Ovan i 1 uch 2 mom~ avsett innehållande må likväl ej verkstäl-

Den omständigheten, a'tt löneinnehållande beträffande s katts kyl, las, om det belopp, _som skall innehållas, för sex månader skulle 

dig enligt 1 mom. verkställts till lägre belopp, binder icke s katt _ understiga femtio mark. 

rrämnden vid verkställande av beskattningen. 23 §. 

21 §. Var, som tagit obligat ionslån, för v,ilket ränta erlägges i Fin-

Vad ovan i detta kapitel är stadgat angående lön, skall äp-a mot _land, skall såsom förskott på i 1, § avsedda skatter och försäkrinr-s 

svarande tillämpning med avseende å pension och livränta. premie från den ränta, som skall erläggas åt obligationsinnehava-

Finansministeriet kan utfärda särskilda bestämmelser angående re, inne~ålla en av statsrådet fastställd del, likväl högst femtio 

de grunder, enligt 'vilka innehållande skall verkstä_llas från d e procent. 

pensioner staten utbetalar. 24 §. 

3 kap. Gäldenär skall vid betalning eller gottskrivning av ränta för 

Innehållande av förskott på ränta och dividend. annan gäld än i 23 eller 25 §_ avsedd såsom förskott på i 1 § avsed-

22 §. da skatter och förs8kringspremie innehålla en av statsrådet fast-

Bank eller annan penninganstalt skall såsom förskott på i 1 ~ ställd del, likväl höp-st fyrtio procent. Innehållande må likväl 

avsedda skatter och försäkringspremie innehålla av statsrådet fast icke verkställas, om det be lopp, som skal 1 innehållas, för sex 

ställd del av de räntor densamma erlägg«' för medel på check- och månader skulle unders t-iga ett hundra mar ko 

dä_rmed jämförliga konto, likv8.l högst trettio procent. Vad i 1 mom.- är stadgat, gäller icke den ränta, som för konto-

I: 

Vac· i 1 mom . är stadgat, äger mo~ svarand.e tillämpning även med fordran skall erläggas ~t s~dan bokföringspliktig borgenär, vilken 

avseende å annan inrättning, som erlägcrer ränta på dä_r dep onerade tillhör treaje eller fjä.rde gruppen av d~ i 2 § bokföringslagen av 

medel. den 6 augusti 1945 avsedda bokföringspliktig~. 



25 § .. 

Aktiebolag skall från dividend, ·som utfaller åt· aktionärerna 
1 J s 

som förskott på dividend.tagarens i 1 § avsedda skatter och fö rsäk-

ringspremie innehålla oen av statsrådet fastställd del, }ikväl högst 

femtio procent. Lag samma vare, aå aktiebolE.g betalar eller g ott .. 

skriver ränta på lån, vilken fastställts att delvis' eller hel t va. .. 

ra beroende av storleken av bolagets årsvinst eller dividend eller 

vilken medför delaktighet i bolagets årsvinst. 

26 §. 

Ovan i 22, 23, 24 och 25 §§ avsett innehållande verkställes icke 

från ränta eller aividend, som erlägges åt staten eller dess inrätt• 

ning, kommun, församling, frä.mmande makts härvarande legation eller -

konsulat, vars chef är utsä.nd konsul, eller åt med dem jämför lig 

utländsk representation eller åt person eller sammanslutning , som, 

förrän i 28 § nämnd redovisning avgiv.its, företer utredning dä rom, 

att han enligt lagen om inkomst- oc h förmögenhetsskatt icke är . 

skattskyld.ig för inkomst av sagda slag~ 

k t 11 e J• heller fra0 n ränta, som erlägges åt Innehållande ver s -ä es 

k 11 r annan penninganstalt eller ·rör• -
bank, andels- eller spar assa e e 

. . t eriet 
t lt J• heller, på av finansminis · si?ckrings- eller pensionsans,a ,, e 

fastställda villkor, från den dividend, som utbetalas till inhemskt 

aktiebolag e11er ana.elslag för detsamma tillhöriga aktier. 

27 §. 

Finansministeriet äger befogenhet förordna, att i 22, 23, 24 el-

ler 25 § avsett innehållande ic~e bör verkställas från ränta eller 

dividend, som erlägges åt aman än samfund, anstalt eller person, 

som i 26 § omförmäles •. 

28 §. 

Vad en}igt 22, 23 och 25 .§§ inneh8llits, -skall senast inom en· 

månad efter a.et rä.ntan eller dividenden kunnat av vederbörande lyf-

tas eller gottskrivits honom inbetalas på statens postgirokonto. 

Tillika skall lä_nsstyrelsen i det län, där den, som innehållit 

ränta eller 1a1 videna, mr sin hemort, ingiva såqan redovisning, var 

om särskilt bestämmes• 

29 §. 

Angående i n nehållande, som verkställas enligt.22, 23 och 25 §§, 

skall åt dividena- eller räntetagar en utfärdas bevis, om vars inne-

håll särskilt bestämmes. 

30 §. 

Gäldenär skall ~rlägga det enligt 24 § av honom innehållna be-

I 



· · · ·~, !\:' . ·).-""" 
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pet på statens postgirokonto samt et . borgenären vid räntebetalnin.cr s~ 

tillfället överlämna däröver erhållet bevis. Då ränta erlägge s gena 

dess gottskrivning till förmån för borgenären, skall det innehå l in~ 

beloppet inom åtta dagar fre_n det anteckning där om ägde rum inbetala 

på statens postgirokonto, och bör därå utfärdat bevis tillställas 

borgenären. 

31 § •. 

Vad i 19 § 1 mom. är ,stadgat, skall äga mot svarande tillämpning 

även i fall, som avses i 22, 23, 24 ocq 25 §§. 

4 kap. 

Erläggande av förskott för inkomst av fastighet, näring, rör else 

och yrke samt för annan inkomst, från vilken innehållande icke vart 

ställes, så ock för förmögenhet . 

32 § •. 

Skattskyldig, som 8tQ.juter inkomst av lantbruks- eller annan f as• 

·nr. 
11 k eller annan sådan b eskatt n1 · 

tigb et, av näring, rörelse e er yr e 

bar f rån vilken innehållande_ icke verkställes jämlikt 3, Z' 
inkomst, 

elle r bar beskattningsbar förmögenhet, skal l erl 
23, 24 eller 25 §, 

i i enlig" 
ga förskott på i 1 § av.sedda skatter och försäk.ringsprem e 

~ t a vad i detta kapitel stadgas. 
l~e , me 

33 §. 

Såsom ovan t 32 § avsett förskptt skall den skattskyldige till 

staten erlägga det belopp, som motsvarar den inkomst- och förmö g en-

betsskatt, v ilke,n han enligt gällande skattefot borde erlägga för den 

vid senast fb~rättade inkomst- och förmö genhetsbeskattning fastställ-

da beskattningsbara inkomsten och förmögenhet en. 

Har i 1 mom. avsedd sk.attskyldigs beskattningsbara inkomst till 

mer än tio procent bestått av sådan.inkomst, från vilken innehål-

lande bör verk.ställas, skall från det förskott, som fastställts en-

ligt sagda moment, avdragas ett belopp, vilket kan beräknas bliva 

erlagt genom innehållande av förskott enligt denna lag. 

Har a_en skattskyldige vid den senast förrättade inkomst- och för-

rnögenbetsbeskattningen påförts skatt även för sådan inkomst, som ej 

kan anses återkomma unaer skatteåret, må sagda inkomst icke beaktas 

vid bestämmandet av förskottets storlek. 

34 §. 

Såsom ovan i 32 § avsett förskott på kommunalskatt skall den 

skattskyldige till kommunen erlägga ett belopp, som motsvarar den 

kommunalskatt, vilken vid den senast i denna kommun verkställda ta-

xeringen påförts honom för inkomst av fastighet, näring, rörelse el- , 



ler yrke. 

Förutom ovan i 1 mom . a vset t förskott skall den skattskyldige i 

den K.ommun, där han på grund av sin hemort är skattskyldig , fö r i 

sagds kommun skatt underka stade, i 1 mom. nämnda inkomster i för -

skott på folkpenstonspremie erlägga ett belopp, som motsvarar den i 

lagen om 'folkpensionering stadgade försäkring spremien, såframt för-

säkring spremien icke till någon d e l anses ·bliva erlagd g enom i nne-

hållande av förs kott. 

På anhållan av kommun kan finansministeriet, där särskilda skäl 

därtill föreligga, berättiga kommunen att verkställa fastställ ande 

av förskottets storlek även efter andra grunder än i 1 mom. stadgats 

35 §. 

Då det t i 11 följd av konjunkturvä.xling ar el ler f lu ktuat ioner i 

penningens värde eller av andra dylika orsaker bör anses, att be· 

skattningsbar inkomst av fastighet, näring, rörelse eller yrke elle 

·o·ver eller sJ"unkit under vad 
förmögenhetsvärden i a.llmänhet stigit 

beskP.ttning ooh ta:xering varit, bar finans -
de låd senast verkställda ~ 

eller förmögenhetsvärde, 
··tt tt r·o·crordna,att inkomst ministerret ra ~ a,' 

. ~ 

t . 34 § 1 mom . • avsedd inkomst, s om 
5 

som nämnes i 33 § 1 mom. sam, 1 

· · a de 1a.r 
k tt t i hela riket eller 1 v1sf 

, la utgöra grund för förs o, .e , 

nr. 
/_F i, ~ 

247 

därav s kola höjas eller neds ättas med ett visst belopp. 

36 §. 

Har skattskyldig, spm har i 32 § avsedd inkomst eller förmögen

verks täl loa in korns t- och för mö genhetsbes katt ning eller vid i samre komm.n 

het, icke vid senast/Verkställd kommunaltaxering påförts skatt för 

a.ylik inkom::t eller förmögenhet, skall storleken a:'l i nämnda lagrum 

aNsedda förskott fastställas efter pr~vning. 

37 §. 

Där skattskyldigs sammanlagda inkomst från jordbruks- eller an-

nan fastigpet, näring , rörelse eller. yrke under loppet av d.et se-

nBst tilländagång na skatte.året öka t eller minskat med mer än tjugo 

procent, jämfört med motsvar ande inkomst föregående skatteår, skall 

ordförande rör skattenämnd efter prövning höja eller sänka i 33 § 

nämnd inkomst samt fastställa förskottet på denna höjda eller ned-

satta inkomst. 

Vad i 1 mom. stadgats, skall på motsvarande sätt tillämpas vid 

fastställande av i ;:,4 , § avsett förskott på kommunalskatt och fol k-

pensionspremie. 

38 §. 

Understiger totalbeloppet av det i 33 eller 34 § avsedda förskot-

t et se:xhundra mark,.. må motsvarande förskott icke fastställas för 



uppbörd. Vid fastställandet av förskottsrater · beaktas icke de n 

del, som överskjuter j~mna belopp av tio mark. 

39 §. 

Ovan i 33 § avsett förskott fastställes av ordföranden för h~ 

komst- och förmögenbetsskattenämnd samt det förskott, som ska lle~ 

lä.ggas jämlikt 34 §, av ordföranden för t a.xeringsnämnd. Ordföran1 

na skola 8.ven låta uppgöra nödiga längder samt ut skri va för skotts. 

0.ebetsedlarna. 

Angående den tid, inom vars förlopp förskottets fastställa nde 

slutföras, bestämmes särskilt. 

Har någon icke blivit påförd förskott under d.en i 2 mom. a vsedd 

tiden, skall ordföranden för vederbörande nämnd ofördröjligen fas 

ställa förskottet samt uppgöra nödiga ti llägf!'.slängder och låta 

utskriva förskottsdebetsedlar. I detta moment avsedd förskot tsuw 

börd förrättas i enlighet med vad därom särskilt bestämmes. 

40 §. 

Bör den skattskyldiges beskattningsba,ra inkomst eller förm ögen 

d 0 
• d d tt den 1· nkomst - oob het under skatteåret 'anses ne ga 1 en gra , a, 

förmögenhets skatt samt kommunalskatt och folkpensionspremie, sold 

tt -vst• på grund av dessa skall fastställas, uppenbarligen komma a 

2,~9 

mindre än jämlikt 33, 34, 36 eller 37 § fastställda förskott, skall 

ordföranden för den nämnd, som fastställt förskottet, sedan den 

skattskyldige däröver företett nödig utredning, ånyo fastställa 

förskottet samt ombesörja, att den skattskyldige gives ny förskotts-

debetsedel i enlighet härmed. 

Ovan i 1 mom. avsett förskott fastställes ej ånyo, där dess be-

lopp icke skall nedsättas med minst tio proc,ent och med minst se.x-

hundra mark. 

41 §. 

Ovan i 32 § avsedda förskott uppbäras i fyra . rater kvartalsvi~ 

vid tidpunkter, som särskilt fastställas. Förskott, vars belopp är 

högst ettusen mark, skall uppbäras i två rater. 

Dock kan i· 34 § avsett förskott utan_ hinder av vad i 1 mom. stad-

gats enligt beslut av kommunens fullmäktige uppbäras antingen i tre 

eller två rat er. 

42 §. 

Med avseende· å ovan i 33 § åsyftad -förskottsuppbörd skola i till-

lämpliga delar iakttagas gällar.de stadganden angående uppbörd av in-

komst- och förmögenhetsskatt och med avseenc1e å i 34 § åsyftad för-

skottsuppbörd. gällande stadganden angående uppbörd av kommunalskatt. 

L I r 



43 §. förskott som avkortning av påförd skatt och försäkringspremie, skall 

Har den skattskyldige påförts i 33 § avsett förskott på flera aen skattskyldige till den skattedeklaration, som avgiVBS till in-

lika orter, skall han erlägga blott det förskott, som faststäl lts komst- och förmögenhetsskat tenämnden, bifoga sin skattebok samt övriga 

ordföranden för skattenämnden i det ska t tedi strikt, -som han ans er innehållningsbevis över inneh~llna belopp. 

ra rätt beskattnings ort för· inkomst och förmögenhet ifragavarana.e 46 §. 

år samt tillställa ordföranden i sagda s.kat tenämnd övriga förs kott 
•' Förskott, som jämltkt 33 § påförts skattskyldig för skatteåret, 

debetsedlar. skall på skattenämndens åtgärd avdragas från den in~omst- och förmö-

44 §. g enhetsskatt, som för sagda år påföres honom. Verkställas faststäl-

Var, som uraktlåter, att i rätt tid erlägga i detta kapitel a vs landet av skatten av annan skattenämna än den, som påfört förskottet, 

förskott, vare skyldig att på det oguldna beloppet erlägga ska tte· skall den skattskyldige, för att få förskottet avdrap:et frå.n sin 

tillägg, i enlighet med vad därom är särskilt stadgat. skatt, till sin skattedeklaration bifoga intyg, utfärdat av den skat~ ' 

5 kap. tenämnd, som fastställt förskottet, över beloppet av honom påfört 

Användningen av förskottet. förskott. 

45 §. 47 §. 

Det förskott, som jämlikt denna lag f .ör skatteåret innehålli tS Förskott, som för skatteåret påförts skattskyldig enligt 34 §, 

utav skattskyldig, ska,11 användas för betalning av honom för f agd skall avdragas från den kommunalskatt, som för sagda år fastställes 

år påföra inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, som fast för honom i den kommun, där påförande av f0rskott verkställts, och 

ställts för 1-:ihonom i.den kommun, där han på grund av & in hemort är från den f olkpensi onspr emie filan själv . skall erlägga. 

skattskyldig, och den f olkpensionspremie han själv_ skall erlägra• 48 §. 

För att vid beskattningen få tillgodoräkna sig i 1 mom. nämnt Sedan skattedeklarationerna anlänt till skattenämnd, ska 11 ordfö-

11 



randen för skattenämnden enlig t tabeller, fastställda aJ finansmin ts i 48 i 2 mom. avsedda utdrag inneh å llna och j ä mlikt 34 § uppburna 

riet, uppgöra en längd, av vilken framgå de förskott, som av envar förskott sbeloppen hos f olkpensi onsa nsta lten redovisa för motsvarande 

skattskyldig innehållit.s, samt vilken del av desamma, ...som skall anv· skattskylniga pe.förda försäkringspremier. Återstoden av det inneh åll-

das för avkortning av inkomst- och förmögenhetsskatt och vilken d el na och som förskott påförda beloppet skall räknas som avkortning av 

sammanlagt för avkortning av .kommunalskatt och den folkpensionsprem1 den kommunalskatt, som fastställts r-ör den skattskyldige. 

den skattskyldige själv skall erlägga. 
51 §. 

-I stöd av ovan i 1 mom. nämnda längd skall ordföranden för skatt UppgBr' den del a v inneh å llet förskott, som enli p: t 48 § 1 mom. bör 

nämnden lämna länsstyrelsen upp_gift om det sammanlagda belopp:i t av användas till e rläggande av inkomst- och förmögenhetsskatt, och en-

innehå llanden, som för varje kommuns del verkställts för avkortnin~ ligt 33 § påfört förskott icke till ett belopp, som motsvarar den in-

kommunalskatt och folkpensionspremie, samt tillställa vederbörande 
komst- och förmö g enhetsskatt, vilken fastställts för den skattskyldi-

taxeringsnämnd utdrag ur längden. 
g 8 , skall den felande delen vid uppbörd indrivas av den skattskyldige 

4.9 §. 
med debetsed el. 

Sedan länsstyrelsen av ordföranden för skattenä~nden erhålli t i 
Vad i 1 mom. &r stadgat, €kall ä g a motsvarande tillämpning, där 

48 § 2 mom. avsedd uppgift ö~er det belopp, som åt envar kommun s~ 
den d e l av i enlig het med denna lag innehållet förskot t, som enligt 

erläg g as av det som innehållits, sk.all den utbet;ala den andel , som 
48 § 1 mom. tillkommer kommun, och jämlikt 34 § påfört förskott icke 

tillkommer kommunen, efter avdrag av de belopp, som jämlikt 53 § er uppg å till ett belopp , som motsv arar den kommunalskatt den skattskyl-

lagts på förhand. dige påförts i kommunen och den folkpensionspremie han själv skall 

erlägga. 

Sedan taxering slutförts i kommun och f olkpens i onspr emierna fast 
Uppg år det skattebelopp, som enligt 1 e1ler 2 mom. borde erlägg as, 

ställts, skall ordföranden för taxeringsnämnden av de i enlip:he t m 
icke ti 11 femtio mark, skal 1 det lämnas ouppburet. 



Angå ende uppbärande av f olkpensionspremie u,tav dem, från vilka f· är det av särskilda skäl annars påkallat, kan finansministeriet, 

skott enligt denna lag icke innehållits och ej heller uppburits i utan hinder av vad i 1 och 2 mom. stadgats, även annorlunda bestämma 

stöd av 34 §, gäller vaa i lagen om folkpensionering är stadgat , om det belopp, som skall utbetalas på förhand. 

52 §. .6 kap. 

, F ramgår vid inkomst ... och f örmögenhetsbes ka ttningen el ler vid i EO Ändringssökande. 

§ avsedd utredning, e_tt från, skattskyldig inneh8_llits eller honom t 5.4 §. 

stöd av förskottsdebetsedel påförts mer än för erläggande av inkomst Var, som icke nöjes et beslut eller förordnande rörande honom, 

och förmögenhetsskatt e.ller kommunalskatt och folkpensionspremi e er V-ilket i stöd av denna lag givits av ordförande i skatte nämrxl, äger 

fordras, skall det överskjutande innehållna eller uppb.lrna förs kot• rätt att däröver anföra besvär hos i lagen om inkomst- och förmögen-

tet, såframt det är minst femt~o mark , återbetalas o~h påfört för- hetss_katt omförmäld prövningsnämnd, 

skott, ifall detsamma icke erlagts, avkortas med det överskjutande Var, som icke nöjes åt -beslut eller förordnande, vilket i stöd av 

påförda beloppet. denna lag givits av kommunal myndighet, äge,r rätt att däröver anföra 

53 §. besvär hos länsstyrelsen, 

;Länsstyrelse skall varje kalenderår på förhand till kommun ut bet Besvärss krift ,en skal 1 inom trettio dagar från den dag, då besvä-

la nittio procent av det belop:tJ , som erhålles, då det ental skattör randen erhållit del av beslutet elle,r förordnandet, denna dag oräknad, 

som motsvarar de skattskyldigas på grund av deras boninR"sort be skat tillställas s _kattenämndens ordförande eller, där beslutet eller för-

ningsbara inkomster vid senast verkställda ta.xering, multiplicerBs ordµandet givits av kom~unal myndighet , sagda myndighet. 

med det för förs kot tsu t "ta.xeringen per skatt öre gä l.lande be loppe t• Beslut eller förordnande gå]J.ge i verkstä.llighet, ändå att besvär 

Ova~ i 1 mom. avsett be~p skall betalas åt kommun kvartal svis• anförts. 

Har vä,sentlig ändring skett i den kommunala indelningen elle r 55 §. 



Prövningsnämnds eller länsstyrelses bes lut rörande i 54 § omtörm 

besvär skola de.lgi vas vederbörande 1 tjänsteväg. 
Hava två eller flere personer slu tit sig sarmnan i och för visst 

I prövning snämnds eller länsstyrelses bes lut må ändring icke Sök eller vis s t slags arbete , uppdrag, föreställning eller annat dylikt 

.7 kap. och kunna a e icke anses för i 3 § förordningen om inkomst- ooh förmö-

Sär s, ki ld a st ad g anden. g enhetsskatt avsedd sammans lutning ,,skall i denna lag föreskrivet 

56 §. innehållande från dem tillkommaqde lön eller arvode, därest icke ut-

Där i stöd av 1 § z, mom. iJ;enom förordning fastst:ällts, att i de redning företes över, huru lönen eller arv odet f är.delas bland de där-

lag avsett förskott skall utom som avkortning av inkomst- och förm6. till berättigade, verkställas från lönens eller arvodets hela belopp 

genhetsskatt även r e.knas som avkortning av vad i övrigt stadgas att och till det belopp, som stadgats i 7 § 2 mom. _ 

utgå till staten på grund av inkomst och förmögenhet, skall vaa i 5Q §. 

denne. l ag är stadgat om inkomst- och förmögenhetsskatt ä ga mots varan Har förskott innehållits eller jämlikt 33 § uppburits för inkomst 

de tillämpning. 
eller förmö g enhet, för vilken skatt icke skall e:t:"läggas, skall be-

57 §. träffande innehållet belopp. ordföranden i den skattenämnd, aär skat-

Med arbetsgivare avses i denna la g den, för vars räknin~ arbete ten för vederbörande borde fastställas, samt beträffande förskott, so 

e ller uppdrag utför~s. uppburits, ordföranden i den skattenämnd, som påfört förskottet, an-

Har någon uppdragit visst arbete åt annan, som därvid bör anses vi sa vederbörande att hos länsstyrelsen erhålla res ti tut ion av det 

som självständig utövare av näring, rörelse eller yrke, anses den influtna , beloppet. 

sistnämnde som arbetsgivare . om förskott jämlikt 34 § uppburits för i 1 mo$. avsedd inkomst, 

Finnas flere arbetsgivare , svara de solidariskt· för i denna lag anvisa ordföranden i vederbörande taxeringspämnd vederbörande att å-

stadgade skyldigheter. terfå förskottet av kommunen. 



60 §. bok eller annat över innebåli ande utf&.rdat elle r i 46 § åsyftat be-

Möta för den skattskyldige svårigheter att erlägga jämlikt 33 § fa 
vis och bar förskottet vid skattens fastställande icke beaktats, är 

ställt förskott på utsatt tid, kan vederbörande länsstyrelse på a ns~ 
han ber ~ttigad att av länsstyrelsen på ansökan återbekomma vad han 

bevilja honom förlängd betalning st id, såframt för dess erläg gande st· 
betalat för mycket, såframt beloppet uppgår till minst femtio mark. 

les godtagbar säkerhet. , På oguldet förskott må erläggas av finansmt 
64 §. 

nisteriet fastställd ränta. 
Har obegagnat skattemärke förstörts eller någon av misstag an-

Stats- eller köpingsstyrelse eller ,kommunalnämnd kan på i 1 mom. 
vänt skattemärke, då sådant icke behövt användas, eller skattemärke 

omförmälda villkor bevilja den skattskyldig e anstånd med erläg gande 
av högre valör än vad som stadgats, eller har skattemärke annars 

av försktt, s om fastställts enligt 34 §. blivit obehövligt, är vederbörande berättigad att av länsstyrelsen 

61 §. på ansökan återbek.omma vad han betalat för mycket eller det belopp, 

Företer icke löntagare i det i 7 § 1 mom. åsyftade fallet sin 
som motsvarar skattemärkets värde. 

skattebok, bör innehållande äga rum enligt den s trä_ngas te tabe llen. 
6 5 §. 

Skattskyldig, arbetsgiv~re eller dennes ställföreträdare eller 

Angående utredning, som skall bi f ogas skattedeklaration, då skattr annan person, som uraktlåtit att iakttaga honom i denna lag åvälvd 

bok eller annat bevis över innehållande förstörm, försvunnit e ller 
skyldighet, straffes, .där ej annorstädes i la g strängare straff är 

förkommit, bestämmes särskilt. stadgat, med böter eller, därest omständigheterna äro synnerligen 

över inlämnande av skattebok och andra i 1 mom. åsyftade bevis försvårande, med fängelse i högst sex månader. 

till skattenämnden skall åt den skattskylcU g e utfärdas bevis . 66 §. 

6 3 §. Var, som genom avgivande av falska uppgifter eller eljest svikli-

Har skattskyldig icke tilL sin skattedeklaration fogat sin s katte .. ge'n undanhåller eller söker undanhålla staten, kommun eller folk-



210 · 

pensi onsanstalten vad han enligt denna lag äger såsom förskott tn ne 

hålla eller erlägaa, straff es såsom i strafflagen sHcr h c-- '-'b es, oc vare 

skyldig att till dubbelt belopp ersätta den skatt, som han för sökt 

dölja. 

'67 §. 

Korr~unens fullmäktige kunna årligen förordna, vilken kommunal 

myndighet som jämlikt denna lag äger upprätthålla samarbete med stat 

myndighet eller handhava kommunal myndighet eljest i denna lag å-

lagda uppgifter. 

68 §. 

Stadgandena i denna ' lag om förskott av kommunalskatt och f olk-

pensionspremie skola icke 'tillämpas i landskapet Åland. F inansminia 

teriet tillkommer att utfärda härav föranledda närmare föreskrifter, 

Utfärdas nödiga st adganden i Ålands lands kaps lags tiftnin@'. , kan 

genom förordning bestämmas, att denna lag i=i.ven med avseende å kom• 

munalskatt och folkpensionspremie skall träda i kraft i sagda land 

skap. 

69 §. 

De närmare bestämmelser, vilka f ör verkställigheten och ti llä!llP .. 

ningen av d1enna lag äro nödiga utfärdas av st ats:r•ådet. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1947, och genom densamma 

upphävas lagen den 6 augusti 1943 om förskott suppbörd av inkomst-

och förmögenhetsskatt (664/43), lagen den 22 december 1943 om tempo ... 

rär förskottsuppbörd av kommunalskatt (1025/43) samt 51 § 2 mom. la-

gen den 19 november 1943 om inkomst- och förmögenhetsskatt (888/43). 

Dock skola redan under år 1946 vidtagas de åtgärder verkställigheten 

av denna lag förutsätt er. 

Likaså upphävas stadgandena i lagen den 31 maj 1937 om folkpen-

sionering (248/37) angående innehållande av folkpensionsprernie från 

lön, för såvitt de strida mot stadgandena i denna lag. 

Helsingfors den 4 oktober 19460 

Republikens president 

J.K. Paasikivi. 

F inansminister Ralf Törngren. 


