
~ 21/1960. 

09u 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag angående 

ändring av landskapslagen om skattetillägg 

vid försummad betalning av kommunalskatt. 

Gällande landskapslag om skattetillägg (13/59) är utfärdad den 23 

april 1959. Den överensstämmer med rikets motsvarande lag, sådan 

denna lydde vid Landstingets behandling av landskapslagen. Emellertid 

har - delvis med anledning av beskattningslagens antagande - vissa 

tillägg gjorts till 1 § i rikets lag, vilka tillägg icke äro gällande 

i landskapet beträffande skattetillägg till kommunalskatt. Då den ge

mensamma skatteuppbörden för stats- och kommunalskatt efter beskatt

ningslagens antagande jämväl i landskapet försvåras, om icke överens

stämmelse föreligger i lagstiftningen därom, föreslår landskapsstyrel

sen, att landskapslagen ändras. 

Enli gt 112 § 4 mom. beskattningslagen (FFS 482/58) kan skatt

skyldig, som blivit beskattad i två eller flera kommuner för samma 

inkomst, anhålla om uppskov med skattens erläggande till alla kommu

ner utom en. Sedan på grund av besvär avgjorts, till vilken kommun 

skatten skall erläggas, skall den skattskyldige återfå eventuellt 

felaktigt erlagda skattebel6pp. Har skatten icke i sin helhet erlagts 

eller har den erlagts till fel kommun, utgår skattetillägg på det be

lopp, som skall betalas, ända från sista uppbördsdagen. Härav kunde 

lock följa, att den · skattskyldige återfår erlagda skattebelopp jämte 

6 % ränta men får erlägga motsvarande skattebelopp till en annan kommun 

med 12 % skattetillägg . För att undvika detta stadgas i förslagets 3 

mom., att skattetillägg i sådant fall skall utgå enligt samma grund, 

enligt vilken llilta på det återbetalade beräknas. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

för elägga Landsting et till antagande nedanstående 



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

angående ändring av landskapslagen om skattetillägg vid försummad 

betalning av kommunalskatt. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § landskaps

lagen den 23 april 1959 om skattetillägg vid försummad betalning 

av kommunalskatt (13/59) såsom följer: 

1 §. 

Var, som försummar att inom utsatt uppbördstid erlägga skatt ti ll 

kommun i landskapet Åland, är skyldig att på det till betalning för

fallna ~kattebeloppet från .den dag skatten senast hade bort erläggM 

till betalningsdag en i skattetillägg för varje fullt belopp av ett

hundra mark erlägga en årlig ränta om tolv procent. 

Från och med den ovan i 1 mom. stadgade dagen skall skattetill-

lägget räknas även i det fall, att tvångsindrivning av skatten med 

stöd av 112 § 4 mom. beskattningslagen skall uppskjutas. 

Har skattskyldig för samma inkomst påförts skatt till två elle r 

flera kommuner och förblir efter ändringssökande den beskattning gäl 

lande, som påförts i annan kommun än den, till vilken den skattskyl

dige betalt skatten eller där förskott enlig t beskattningslag en an

vänts för skattens erläggande, skall skattetillägg för den del, vil

ken motsvarar det skattebelopp som enligt 113 § beskattningslagen s 

återbetalas, erläggas för tiden fram till återbetalningen enlig t s 

grund, jämlikt vilken ränta på det återbetalade skattebeloppet 

g es. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1961. 

Mariehamn, den 27 oktober 1960. 

På vägnar: 

Lantråd 

n , i.r:ig s sekreterare 


