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1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till landslrnpslag om antagande av lagarna om för-

skottsuppbörd, given den 4 oktober 1946, samt om 

N~o 26/1948. arbetseivares barnbidrags - och folkpensionspremie, \ 

given den 22 juli 1948, den förstnämnda lagen til I 

de delar_densamrna berör konnnunalskatt och folk-
I 

pensions premier . 

Till Landstingets höstsession 1946 ingav landskapsnämnden fram-
( 

ställning med förslag till landskapslag om antagand~ av rikets lag om \ 

f örskot tsuppb örd . Vid plenum den 2 decemb.er. 1946 beslöt Land st inget 
' < 

enhälligt förkasta landskapsnämndens förf:lag , men uppdrog åt land-

skapsnämnden, att sedan nödig erfarenhet om lagens ve r knil'l8ar och 

tillämpning i riket vunnits, till Landstinget inkomma med förslag om 

antagande av sådan landskaps lag om f örskottsuppbörd av kommunalskatt 

och f olkpensionspremie, varigenom landskapet icke avhändes några 

lagstiftningsbefogenheter och kommunernas r8.t t. till självstyre 1 se 

icke förnärmas . Vid plenum den 3 mars 1948 up~drog Landstinget med 

anledning av vicetalman Tor Brennings petiton åt landsk:Bpsnämnden, att 

utan särskild landsknpslagstiftning inleda underhandlingar med stats-
' 



rådet om uppgörande av en 
överenskommelseförordning om tiJlämpni 

landskl. pet Jil9.nd av rik t J 
e ,s .ag om förskottsuppbörd ~ed beaktande a 

att land~kapet icke avhändes några 
lagstiftningsbefogenheter, och 

kommunernas ... 1 b t 
SJa v es ämningsrätt ej förnärmas. L -

andskapsnämnden , 

redan Vid ingivandet till 
Landstinget av sin framställning med fö r 

slag till landskapslag om förskottsuppbörd 1946 ansåg att frågan b 

de Ordnas i lagstiftningsvä~, undersökte 
o efter mot tagandet av Landa 

tingets beslut av den-3 rtars -1948---alla tänkbara möjligheter att k u 

fullgöra Lan:J.stingets u d 
PP rag, men kunde icke k omm.a t il 1 positivt r 

sultat. Då L 
andstingets lagutskotts betänkande legat till grund fä 

Landstingets beslut, tillskrev landskapsnärrlhden den 
19. 5. 48 lagut-

skottet med anhållan om närmare t d -
u re n5.11g av de synpunkter, vilka l 

gat till grund för lagutskottets beta··nkande me·d 
- förslag ti J 1 överens 

kommelseförordning med riket angående till;;..,.,,pmi· ng 
1
· 

.... u - lHnd-skape t av ri 

kets lag om förskottsskatteuppbo'"rd . ut· 
1 skrivelse av den 24 . 8.48, 

som kom landskapsnämnden tillhanda de' n 7 · 
• 9. 48, meddelade lagut skot ·· 

tet bl.a. följande; 

11
.tt.V utskottets betänkande f " 

ramgar, att utskottet för närvarande 

icke ansett möjligt att få till stånd 
en landskapslag stiftning om fö 

skottsskatt, men att utskottet likväl ansett det vara av 
behovet på-

l 
kallat, att förskottsuppbörd av kommunalskatt med det första bleve an 

ordnad_ i landskapet. ~stadkommnndet av en överenskommelseförordning 

med riket syntes ut skottet vara den L tgärd, som anabb'lst kunde leda 

till målet_ - förskottsuppbörd utan landskapslagstiftning - och även 

om utskottets betänkande f8.tt en olycklig avfattning så-tillvida, att 

§ 68 i rikets förskottsskattelag omnämnts ;i oriktigt sarnr.1anhang, sy-

utskottets kläm dock tydl;i.gt giva vid handen, att utskottet med nes ,_ 

sitt förslag åsyftat sådan överenskommelseförordning, som avses i 

självstyrelselagens 14 och 18 §§. 

I betänkandet har utskottet understrukit - måhända. med onödig 

Akärpa - att landskapet genom överenskommelseförordpingen icke bör 

avhändas några ls.gstiftni:rmsbefogenheter. Genom sitt ut talande har 

ut skot set endast velat fra:rJ.hålla, att lfllldskapet i förordningen bör 

förbehållas avgörnndet och, bestämmanderätten i fr&.gor, som stå kommu-

nernas s jälvbestämningsrätt nära, titl exempel i frågan om storleken 
~ 

av det årliga förskottet. Därjämte har utskottet tänkt sie;, att ö--

verenskormnelseförordningen bör ine;ås att gälla tillsvidare och icke 

fur bestämd tid, på det att lR..ndskapet när som hels~ utan hinder av 

förordningen kan göra bruk av sin lae;stiftnin gsrätt, ifal 1 f örhållan-

dena sådant påkalla. " 



För att ut röna huruvida möjlighet fanns att åvägabringa en sådl:ln Enär från ledande kommunalt håll - särskilt i Mariehamn upprepa t 

överenskommelseförordning med riket, som Landstinget ta:·nk t · sig, to framhullits, att frågan om kommunal förskottsskatt borde ordnas med 
' 

landskapsnämnden kon t a kt uer telefon t!le d finansministeriet, där r e .. det första , då kornrn.unerna nu förlora stora. belopp därpå, att skatt 

-geringssekreteraren Fjalar Kajander upplyste om, att nan pu r~ksh~l icke kan indrivas av tillfälliga arbetare, och d å numera vum1its, 0 s a -

icke ansåg vägen med överenskommelseförordning utan landskapslagstu som vicetalman Brenning i sin tidigare nämnda petition säger, "erfa-, 

ning framkomlig. Redan vid rikslagens tillkomst hade man i saken di renheter om denna skatts uppenbara fördelar icke blott för Finlands, 

kuterat ~d justitiekanslern, som ansåg, att frågan om förskotts - utan även för Sveriges och andra länders del", ·beslöt landskapsnämn-

skatt i landskapet ; , land borde ordnas i lagstiftningsväg ; enär u pp· den den 14 september 1948 i fcrnyad framställning till Landstinget . .,. ,. ~ 

bärande av förskottsskatt . inskränker kommunernas s jälvbestämnings - in5iva förslag om landskapslagstiftning i ämnet . Förslaget går ut 

rätt. Därför-hade även 68 § i rikets lag om förskottsskatt till- på , att :Gandstinget skulle sasom landskapslag antaga rikets lag om 

kommit . Sagda paragraf stadgar ; 0 stadgandena i denna lag om för- förskottsuppbörd snmt den därtill sig anslutande lagen av den 22 juli 

skott av kommunalskatt och folkpensionspremie skola ~ke tillämpa s 1948 om arbetsgivares barnbidrags - oc}:l folkpensionspremie. För att i 

i landskapet ;. land . Finansministeriet tillkommer s.t t utfärda hä r av möjli t;A.ste mån se till , att de åländska kommunernas självbestämnings -

föranledda närmare föreskrifter. Utf" d ··di t d 0 · dl ar as no ga s a g0-nden i ~" lan r ä tt i cke kränkes , har landskapsnämnden i 2 § intagit ett stadgande 

landskapslagstiftning, kan genom förordning bestämmas , att denna lag därom, a tt l anaskapsnämnden åligger att angående verkställighet och 

även med avseende å kommunalskatt, och folkpensionspremie skal 1 t r äda. tillämpningen av lagarna med vederbörande riksmyndighet överenskomma 
l . 

i kraft i sagda landskap. " Detta i_nn.=obär enligt landskapsnämndens om utfärdande av överenskomme J RAf örordning därom. Vid denna överens -, 

mening, att sedan Landstinget beslutat om .förskottsuppbörd av konul'!U'" k:ommelse slrnll landskapsnär.i.nden själ.vfallet i görligaste mån tillvara-

nalskat.t och folkpensionspremie, överenskommelseförordning kan ut - tl3.ga 1Anc1skapets int r essen; ~nligt de av Landstinget givna direktiven. 

färdas om lagens verkställighet och tillämpning i landskapet !land· Landstingets upprepat uttalade fY'uktan för att landskapet skulle av-



- händas n_\gra lagstiftningsbefogenheter genom antagandet av den före .. Landska.pslag _ 

slagna landskapsl&gen synes landskapsnä""""den b f 
J.'"' o -e ogad, ty Laridst inge ~ 

angående antagande av lagen om försko tt suppbörd, given den 4 oktober 

kan ji när som helst b 1 t . es u a upphäva den antagna landskapslagen , Och 1946~ med senare tillkomna ändringar ti~l de delar lagen berör kormnu-

Republikens President torde uppenbarligen icke kunna göra sin ve to- nalskatt och folkpensions premie samt den därtill sig anslutande lagen 

rätt gällande beträffande att sådant beslut . om arbetsgivares- barnbidrags - och folkpensionspremie , given den 22 

Ehuru landskapsnänmden velat för Landstinget framlägga ett såd ant juli 1948. 

förslag till ,lR.ndskapslcg att lBndskanet icke beha··vt ti' 11 - riket avstå 
På framställning v .11.lends landskapsnämnd har 1\la.nds landsting ant 

några befogenheter i förvaltnin~shänseende, d ' 
~ .v . s . en landskapslag 

git att s~som landsk~pslag gälla i landskapet land rikets 

enligt vil~en förskottsuppbörden J'ämte alla da"' rmed sammanhängande åtg 
L a g a r 

der skulle såväl tillkonnna som utföras av 1 d an skapets myndigheter, 
om förskottsuppbörd , given den 4 oktober 1946 , med senare tillkomna 

har landskapsnämnden av förhållandenas tva0 ng .. nodgats nu föreslå an~ 
ändringar till de del r lagen berör kormnunalskatt och folkpensions -

t~gande av rikets lag . premie samt 0 om arbetsgivares barnbidrags - och folkpensionspremie, g i -

Hänvisande till förestående samt till motiveringen i landskaps - ven den 22 juli 1948 . 

nämndens framställning N• o 16/1946 till L andstinget med förslag till 
I enlighet med L,lands lands-:ings beslut stadgas • 

landskapslag angående antagande av lagen om f örskottsuppbörd, vi lken 
, 1 §. 

motivering ju är Landstinget bekant . får landskapsna··mnden .. + , vordsammas,, 
Denna landskaps 1 ag<_t_räd.e r i kraft de-n 1 januari 1949 , dock skola 

biläggande .avskrifter av rikets lagar om förskot tsuppbörd och om a r • stadgandena om arbetsgivares barnbidrags - och folkpensionspremie 

betsgivares barnbidrags - och folkpensionsp-remi' e , vördsammst förel ägga 
tillämpas från och med den 1 oktober 1948 . 

Landstinget till antagande nedanstående 2 §. 

Landskapsnäm:nden äger före landskapslagens ikraftträdande med ve -



derbörande riksmyndighet ang~ende verkställigheten och tillämp- inkomst av fastighet, nfaring, r9relse och yrke, så ock för annan 

ningen av ~landskapslagen överenskomma om utfärdande av överensko:rmnei inkomst och förmögenhet, för vilken sagda. skatter ellPr försäkrings-

sef örordning därom . 
premie enligt lag böra e rläg .;~ s. Likväl bör inneh'.3.1 lnnde verkställas 

Mariehamn den 28 september 1948. 
endast från sådana inkomster, för vilka skatt bör erläggas enligt la-

På landskapsnämndens vägnar• 
gen om inkomst- och förmögenhetsskatt. 

Lantråd 
Vad i 1 mom. stadgas' ang~Lende uppbörd av f olkpensionspremie, 

Viktor Strandf'å lt. gälJ_er endast den del av försäkringspremien den försäkrade själv ä-

Landskapssekreterare ger erlägga. Om uppbörd av den del av försäkringspremien, som ar-

Ch. Stormbom9 betsgivare äger erlägga, gäller, vad därom är särskilt stadgat. 

L a g 
Genom förordning kan bestäm.~as, att vad i denna lag är stadgat 

om förskottsuppbörd • . 
om inkomst- och förmögenhetsskatt, skåll äga motsvarande tillämpning 

Given i Helsingfors den 4 okt cb er 1946. 
även på vad i övrigt fastställes att utgå till staten p? grund av 

inkomst eller förmögenhet. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgss ; 
2 §. 

I kap. 
' Vad enligt denna lag innehållits eller påförts, rä1mas vederböran-

a llmänna stadganden. 
de till godo såsom avkortning på inkomst - och förmögenhetsska -t, kom-

l §. munalskatt samt folkpensionspremie fur det tr, för vilket förskottet 

I enlighet med vad i denna lag stadgas, inne hålles el ler erläe;ges • inneh~llits eller p&förts • 

förskott på inkomst - och förmögenhetsskatt, konnnunalska tt samt f olk• 
< 2 kap .. 

pensionspremie för sådan lön, pension, livränta, ränta, dividend sB.D! I ;. 

Innehållande av · förskctt på lön, pension och livränta. 



3 §. del gottgörel s e för representatio:n. - och resekostnader eller annan 

Staten, kommun, .församling och ~annat offentligt samfund samt en .. 'dylik gottgörelse, som erlägt:;es i stöd av i 1 mom. avsett arbetsför-

skild arbetsgivare äro sky~diga att innehålla en d,el av den ~L~ l "nte, h å llande, skall ar..ses son: s0.dan lön, från vilken innehålla.nde enligt 

gare i penningar utfallande lönen såsom förskott på i l § avsedd a denna lag skall verkställas . 

skatter och försäkripgspremie, i enlighet med vad därom redan stadga 5 §. 

4 §. Främmande makts i Finland varande legation eller konsulat, vars 

Med lön l::l vse s i denna lag .var je slag av 1 ön, arvode, tantiem samt chef är utsänd konsul; eller med dem jämförbar utläni sk representa-

annan förmån eller ersättninc, som erlägges fö;r tjänst eller befat t · tian är icke skyldig att verkställa i 3 §' avsett innehå llande. 

ning, så ock för arbete, uppdrag eller tjänst, som lönt a gare mot er· 6 §. 

sättnins förbundit sig att utföra för arbets - eller uppdragsgiv re s Ärbetsgivare bör verkstLllla i 3 § avsett innehållande i samband 

räkning och varvid lönt ags.ren icke bör anses va.ra s jälvst9.ndig u töva· med varje utbetalnlng av lön eller, då lönen gottskrives vederböran-

re av näring, rörelse e l ler yrke. Till lönen hänföras även bostad, de, vid de s s antecknande p å konto. 

kost och andra naturaf örmaner. Vad i 1 mom. är stadgat, äger motsvarande tillämpning med avse en-

Vid beräknandet av l_pnens storlek värderas därtill hörande naturaf de å lön,' som erlägges i förskott. 

måner i enlighet med vad därom särskilt bestämmes . Utan hinder av vad 01an i denna paragraf är stadgat, kan finans -

Har till lönen_anslutits ersättning för häst eller motorfordon ministeriet, då löneutbetalning sker oftare än en g ~mg i månaden be -

eller annat ~rbetsredskap, som anlitats av löntagare vid arbetet, s i~o- 1 1 .. t. , t·· 1 1 • , 0 1 1 d f 0 rät tiga den, som ut beta ar onen, ~ :: ver,{t; a _,,_a J.LY\ cu1.:'.. :1;.1 e . ran 

la vid beräknande nv lönens sto1,+ek iakttagas av finare ministerie t lön med längre mellantid, dock minst en 2.ng i månaden. 

fastställda grunder . 7 §. 

Finansministerie~ äger rätt att bestämma, huruvida och till vi lken Från lön, söm löntagare lyfter hos en och samma arbetsgivare hu-



vudsakligen med regel.~mndna mellantider, skall verkställas· löne -
Där löntagare )_ god tid före lönebeta).ningstillfället meddelar sig 

innP-hållR.nde i en~ighet med de tabeller, som nämnas i Jl §. 
önska, att från hans lön innehålles större, belopp än i 7§ stadgas, 

Från lön , som icke huvudsakligen utbetalas med regelbundne mi; l la.n .. 
~ 1- t·a·110 s i en11· R:het med löntagarens anhållan. skall innehållRndet ver \_s .-. o . 

tider, eller som erlägges för bisyssla ep.er tillfälligt arbete e ller 
9 § • 

uppdrag , innehålles av statsr2'.det fastställd del , likväl högst femti 
. Utbetalas eller e;ot t skrives lön, från vilken innehållande bör äga 

procent . Den del , som skall innehållas, kan fastställas olika, be-
rum enligt 7 § 1 nom., r1ed läri._.:;re mellantider ä~en m&nad, innehålles 1 

roende av lönegrunderna och lönens 'Storlek. InnehållRnde må i kvä l 
därvid från lönen så mycket , som frun densaruna , beräknat proportio-

' 

icke verkstäl 1 as , där det belopp , som skall innehåll8s, underst i uei' 
nellt per månad , borde inpeh[tll:=:s för de månader , för vilka lönen 

femtio mark. 
utbetalas eller gotts:{r:iY es. 

Vid innehållande , som bör verkställas enligt 1 och 2 mom., ute läm· 
Finansministeriet kan utfärda när1mre bestärmnelser om, huru inne -

nas fr!in det belopp, som skall innehållas, de l, som överskjuter f ulla 
hållande skall verkställas fr~~n sadan lön, som endast delvis utbeta-

r.iark . 
las med jämna. mellantider, så ock fråp lön, som erlägges för säsong-

Skattenämndens ordförande kan på löntaga;riens anhållan bes,tämma , 
arbete, samt från semesterersät~ning . 

a,tt innehållande icke sk:3'11 verkställas Irån lön,~ därest det är 
10 §. 

uppenbart , att löntagarens inkomst under skatteåret icke stiger t ill 
På grundvalen a förslac; , som fraM.ställts av kornrnunons fullmäkti e 

belopp , för vilket han borde erlägga skatt åt. ~omu1un eller staten. 
ä er statsrådet årligen f .ör f'öljr1nde år fastställa , enligt vilken 

Uppkommer oklarhet därom, huruvida innehållande bör verkställas 
uttaxering :per ska ctöre förs ~ott av konrrnunalskatt i envar kommun 

enligt 1 eller 2 mom., .. avgöres ärendet i samverkan med vederbörand e 
skall im1e lål lH s . 

kommunala myndighet av ord!öranden för skattenämnden i det skat"'c e -
11 §. 

distrikt, där innehållandet bör verkställas. 
Finansministeriet fastställer för innehållande från lön i enlig-

8 §. 



het med 7 § 1 mom. erforderliga tabeller. 

Ovan i 1 mom. avsedda tP.beller böra uppgöras sålunda, att qe be .. 

lopp , som skola. innehållas från lönebelopu .. , vilka utbetalas f qr Olia 

tidsperioder, såvitt möjlict motsvara det samma 1 d b 1 t 
D n ag a e oppe a v rör 

löntagarens hela lön under sk~tteåret utgående inkomst - och f" · ori~1 öe;en .. 

hetsskatt, i enlighet med 10 § beräkn~d kommunalskatt samt d . en folk-

pensionspremie, som den försä'.crade själv äger erlägga . 

12 §. 

Ordföranden för skattenärnnc1en skall tillställa de skattskyld .ga , 

beträffande vilka inneh9.llande fr~n lön kan k. onnna · f 0 f l r::>..ga , ör var je 

·skatteår en skP.t~ebok, va-,-'s form och andra därmed h'" samman an gfl.nde or.:-

ständigheter fastställas av finansministe:det . Skattskyldig, vilken 

icke tillställts skattebok, ä~ skyldig att själv anskaffa sådan . 

,,.t löntagare , som ej kan förete sin skattebok, skall över lönein• 

nehållandet gi· vas inne han lln1·n ~-<: :cbev1· s l" t f t t ··1 · ~~ en ig as s a l~ formulär . 

' 13 §. 

Skattebok gives åt löntagare av ordföranden för skuttenämn en i 

det skettedistri-::Ct , där löntagaren skall påföras inkoljJ.st - och fö -rrnÖ"' 

genhetsskatt. På ansökan kan skattebok även givas av ordföranden 

för annan skattenämnd . 

Vid utgiv.~ndet av skatteboken äger ordföranden för s kattenämnden 

därjfunte bestämma, enligt vilken ~abell innehållan~e från i 7 § 1 

mom. åsyftad skat tslryldigs lön skall verkställas. 
; 

14 §. 

Innehållande från lön äger rum sålunda, att a rbet sgi varen senast 

vid lönebetalningstillfället i löntagarens skattebok eller å inne -

hållningsbevis anbringar av honom anskaffade skattemärken till det , 

belopp, som motsvarar det ~nnehållna beloppet, och böra dessa skatte -

märken makuleras och förses med anteckning om dagen , då innehål1Anc1et 

s rett . 

Vad i 1 mom. är stad?at anglende användning av skattemärken, må 

likväl icke ti llämpi:.ts, d:-1. arbetsgivare är staten elle:r dess inrätt -, 

ning. Kormnun, sammanslutning av komrnuner och församling äro berätti -
1 

gade att verkställa innehållande utan användande av skattemärken. 

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, kan skattenämnden på ar-

betsgivarens beskattningsort , i enlighet med vad därom särskilt be -
' 

stämrrtes , bevilja annan än i 2 mom . nämnd arbetsgivare rätt att verk-
' 

ställa löneinnehållande ut an användande av skattemärken . 

Arbetsgivare, som enligt 2 eller 3 mom. icke använder skattemär -

ken vid löneinnehållande, är skyldig att i lönta~arens skattebok elle r· 



i ..:::- ~~ • . 

~~~' 
a inre hullningsbevis göra s :'.:.dana anteckningar, om vilka särskilt be .. 

stämmes. 

15 §. 

arbetsgivare, som enligt 14 § 2 eller 3 mom. icke använder skatte .. 

märken vid löneinneh3.1J.ande, skall, i enlighet med vad därom särskilt 

bestämmes, inbetala de belopp han från lönen inneh3.lli t på statens 

postgirokonto. 

16 §. 

Över de innehållna belop)en äger arbetsgivare, som enligt 14 § 3 

mom. icke använder skattem8.r1{en vid löneinnehållande; tillstijlla 

skattenämnien i det skattedistrikt, där han' är skattskyldig, redovis· 

ning, i enlighet med vad därom särskilt bestännEes. 

17 §. 

ej_ . 
Då innehållande från lön delvief e:Ller alls icke blivit verkställt, 

ske.11 arbetsgivare, sedan han märkt felet eller vederbfö'ande . myndig• 

het anmärkt därom, genast i den skattskyldiges skattebok eller å in• 

neh!Dllningsbevis, som skäll tillställas denne, anbringa det fAlande 

beloppet i skattemärken eller,· där a. rbetsgivaren är berättig9d att 

Verkställa inne hi'.\llandet utan användning av skattemärken, inbe tR.18. 

det felande beloppet på statens postgirokonto. 

arbetsgivare äger rätt 'att i de i 1 mom. avsedda 

1...1:~ ·~ 

524 . 
fallen innehålla 

det felande beloppet vid en senare lönebefalning eller, därest veder-

<.. t;. 0 

börande person icke rrere är anställd hos honom,lata utsöka detsamma 

utan dom eller ut slag. 

' Vid verkställandet av den ovan i 2 mom. åsyftade utmätningen skall 

i tillämpliga delar iakttaeas, vad om utmätning av utskylder och av-

gifter utan dom eller utslag är stadgat. 

18 §. 

a rbetsgivare äger på uppmaning av ordförande i skatte- eller ta -

( 

xeringsnämnd, skatteinspektör eller annan tjänsteman vid finansminis-

teriet eller av stats- eller kommw1ammyndighet, åt vilken uppdragits· 

t 

att övervaka verkställigheten av löneinnehållandet! för granskning 

~ förete sina böcker, originala lönel ister, - kartotek och -e.vtal, kvit -

tenser samt övriga handlingar, som belysa löneinnehilllF.J.ndet, så ock 

löntagarnas till honom inlämnade skatteböcker, samt lämna jämväl öv-

riga uppgifter, vilka kwma tjäna till ledning vid skattens faststäl-

. 
lande. Handlingarna skola sLvi tt möjligt granskas i a rbetsgiva.rens 

affärslokal. Löntagare är även skyldig att på anfordran till gransk-

' ning förete sin skattebok samt sina löneinnehållningsbevis. 



19 _§. 
De omständigheten, att löneinnhål lande, beträffande skattskyld ig n ' 

.ru'betsgivare, som enligt denna lag är skyldig att verkställ'a 1" 
enligt l mom. verkställts till lägre belopp , binder icke skattenämn-

" 
innehå llande , är gentemot staten ansvarig för de medel , vilka han 

den vid verkställande av beskattningen. 

i hans tjänst stående .i;:ersoner från löner innehållit eller vari t 
21 §. 

skyldiga att innehålla . Vad angående utsökning av ska t -er cc h s ka 
Vad ovan i detta kapitel är s t adgat angående lön, skall äga mot-

tetillägg, som bör erläggas på grund av försummad skattebetalning, 
svarande t illämpn1ng med avseende å pension och liv rä:p.ta . 

är stadgat, skall til~ämpas på sådana medel på enahanda sätt som i 
Finansministeriet kan utfärda särskilda bestännnelser angående 

fråga om arbetsgivarens egna skatter . 
de grunder , enligt vilka innehållande skall verkställas från de . 

Vad angående förmånsrätt för lönefordran, som uppkommit av a r .. 
p'ensione r stat en utbetalar . 

beta res arbet sförh&.llande , -är stadgat , skal 1 på mot svarande sät t i• 
3 kap. 

akt tagas med avseende 2. det innehållningsbelopp , som avses i l r.iom, 
Innehå llande av förskott på ränta och dividend. 

20 §. 
22 §. 

Har löntagare fått vidkänna.s sådana utgifter eller kunna honom 
Bank eller annan penninganstalt skall såsom förskott på i l § av-

viljas s å dana avdrag, vilka han enligt stadgandena om inkomst. - och 
sedda skatter och förs äki•ingspremie innehå lla av sta tsrudet fast -

förmögenhetsska t t . eller kommunalskatt är berättigad att avdraga f 
ställd del av de räntor_ densamma erlägger för medel på check- och 

sin beskattningsbara inkomst , men vilka icke beaktats vid uppgörand 
därmed jämförlie;a konto, J.iltväl högst trettio procent . 

av de i 11 § 2 mom . nämnda tabe l lerna , kan ordföranden i skat tenä~ 
Vad i 1 mom. är stadga t , äger motsvarande t,illämpning även med av-

efter att hava hört vederbörande kommunala myndighet på anhå llRn av 
seende å annan inrättning, som erlägger ränta uå där deponerade medel 

' 
löntagaren bestämma , att löneinnehållande enligt 7 § 1 mom . skall 

Ovan i 1 och 2 mom . avsett inrehållande må likväl ej verkställ a s, 

verkställas till läg r e belopp än det föreskrivna . 
om det belopp, som skall innehållas för sex månader skulle understiga 

fe 1;i.tio ma rk. 



24 § .. 

23 §. 
Va r, som tagit ob l i a ti~slln, för vil~ t ränta erllgg e s i J 

skall s ii som f örsk ott på i l § avsedda skatte r och f ör s;iJ:r ingsp, 
från de n ränta 1 som s b ll erlägga s 'å t Ob lig a ti onsi nne ho v are, i ' 
la en av s ta ts r åde t fas ts t ä lla da l, likvä l högs t femtio p r ocent 

Gäldenär •kall 'Vid betalning eller gottskrivning av ränta . f ö

1 

nan gäld än i 23 eller 25 ~ avaedd såsom förskott p å i l § avsea 

skat t er Och f Örsäkringspremie innhhålla <in a V statsrådet fasts t ä 

del, likväl högst fyrtio procent. Innehållande må likväl 

ställas, om det belopp, som skall innehå llas, för sex m~nader ·sk 

understiga etthundra rna rk. 

Vad i l mom . är stadgat, gälle r icke den ränta, som för kont o 

fordran skall erlägga s å t •!:dan bokföringspliktig borgenär, Vilke 

tillhör tredje eller fjärde gruppen av de i 2 § bokföringslagen a 

den 6 augusti 1945 avsedda bokföringspliktiga. 

25 §. 

J\ktiebolag skall frå n dividend, som utfaller åt aktionärerna , 

11om förskott på dividendtagarens i l § avsedda skatter Och f örs äk 

premie innehålla en av statsrå det 'rast ställd del , likväl högst f em 

tio p;odent . Lag s~ma va re, dl aktiebolai betalar eller gottsk~ 
ver ränta på lån, Vilken faststä'llts att delvis eller helt vara be 

roende av s t orleken av bola gets årsvinst eller dividend eller v il• 

ken medför delaktighet 1 bolagets årsvinst . 

26 §. 

24och25§§ Ovan i 22 , 23 1 tt i nnehålli:.mde avse ' Verkställes icke 

fr å n •• o t staten eller d som erlagges a ränta eller di viden ' dess inrät t-

ning, kommun, f ·· ande 1 " .... församling, r amm 1 tion elle r "". " kt s härvarande ega 

aot med dem jämförlig 1 eller .(:' .. ut s3.nd konsu , rs cbe' ar - " k onsula t, va t - ' 

re_p re S ent a ti on eller utländsk samraanslutning, som 3. t :t)e rson el le~ 

förrän i 28 :i na /{ .. mnd redovisning 

t lagen om i11konst att han enlig 

t utre c ning . . t s f ö ,...e e r avg1v1 , • - därom, 

icke är skattoch förmögenhetsskatt 

skyldig -för a p·da slqg . inkomst a V s __ o . 

Innehålla nde verkställes ej hel er erlägges åt 1 f~ån ränta, som 

bank, andels - eller sparkas s a e lle,r 1 t el ler för annan penningansta 

.;;n_ pppap pg~~ 8 a säkrings- uwr . er t 11;; ii~leJ? feI e~ln !:n~P·' eller pen-

sionsanstalt , e j e ' h ller på av fi nHnsm1nister1e . . - . t fastställda villk or, 

från den dividend , som u t1·11 inhemskt aktiebola g eller antbetala s 

tl.llhöriga a ktier . för detsamma delslag . 

27 §. 

t 1. et äger -Finansminis er be fogenhet förordna ' att i 22, 23, 24 elJe r 

0 änta eller divi-. ke bör verkställas fr an r R§ tt innehåll ande ic 25 ~ avse ~ 

e rlägges å t annan a dend , som anstalt eller person, som i · · n s amfµnd, 

26 § omf'ö rmäle s • 



28 §. 

lika skall 11!nsstyrelsen i det län, där den, som 1nneh&1Ut rä 

Vad enligt 22, 23 och 25 § § innehållits, skall senast inom e 

månad erter det r1!ntan eller dividenden kunnat av vederbörande 

tas eller gottskrivas honom inbetalas på statens postgirokonto , 

ler dividend, bar sin hemort, ingiva s!tdan redovisning, Varom 

skilt bestämmes. 

- 29· & 
~ . 

ruigående 1nnehålland&, som verkställes enligt 22, 23 och 25 §' 

skall åt .dividend- eller r1!ntetagaren utfärdas bevis, om vars i 

håll särskilt bestämmes. 

30 §. 

Gäldenär skall erlägga det enligt 24 § av honom innehållna be 

loppet pi statens posts1ro~to samt åt borgenär~n Vid räntebeta] 

n1n stilHället öve~lämna däröver erhållet bevis , Då ränta erlä 

genom dess gottskrivning till förmån rör borgenären, skall <let i 

nehållna beloppet inom åtta dgar rrån det anteckning därom ägde 

rum inbetalas på statens postgirokortto, OCh bör därå Uträrdat bevl 

tillställas borgenären. 

31 §. 

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

j• f? ... 
~} 't ... "' S3fv 

d tillämpning motsvaran e 

även i fall, som ·avses 24 6c h 25 § § t i 22 t 23 t 

4 kap. 

Erläggande av fastigb.et, av förskott för inkomst .. 1. ng rörelse nar , 

- oz.h yrke samt innehållande icke verk. ,_ornst från vilken för annan J.nh , 

ställes, så ock för förmögenhet. 

Skattskyldig, eom 

32 §. 

fasav lantbruks- eller annan åtnjuter inkomst 

t i het, av na , 1 eller yrke ··ri"ng röre se · • beskattnings -el ler annan sadan 

O'lr in~rnnst, rrrm icke verkställes jämlikt 3, vi"lken inreh~llande 

5 ~ e ll0r har 02 n~ 24 eller 2 ·~, "' I G•.; I h t skall tt l.·n· gsbar förmögen e ' beska n · 

1.. ·a förskott er avis P å i l § avseoda skatter . i cc h förs äla>ingspremie 

i detta ka:oitel stadgas. enlie;het med vad 

S· som ovan i 32 avse; t 

33 §. 

den skattskyldige till f \.irsk tt s1a 11 

stu ·en e läe;.:.;a. et belop-, se. i mo s o_ . t V'"' ,,.,ar den inkomst - och förmögen-

etss•att, vilken· h'"'~ 

vid senust furrlit t acle 

en1 it,t 0 :n1, nce d erläg0~a för den l skattefot bor e 

inkomst:- och f örmögenhetsbeskattning · fastställ-

l f'·rmögenheten. b inkonsten oc 1 o da beskattnings ara 

Har i l mom. avsedd skattskyldigs · , omst till beskattningsbara inK 



mer än tio p rocent beståt~ av s 0.dan i:p.komst, fr ån vilken in'·eh
0
l 

bör verkstä:t-las, skall fr~n d~t förskott, som fastställts. enligt 

sagda moment, a vdragas et~ belopp, vilket kan berä1mas bliva·er-

, lagt g~nom innehållande av förskott enligt dennä lag . 

Har den skattskyldige vid den senas t förrä tt ade inkomst - och 

miJgenhe tsbeskattningen p;\;:~ örts skett även f o"r od 
s;:_ an inkomst, sorn 

kan an ses ilte rkomma under. 1 ° 
s mttearet, må sagda inkomst icke bea 

Vid be.stämman det av förskottets storlek·. 

34 §. 

Ovan i ~2 § åsyftat förskot t p 0 1 1 
a rommuna s kf'.t t fastställes, 

så vitt icke nedan an 1orlunda stadga·s , d 
me tillämpning~ av den i 

§ omförmälda f örskottsutb'lxeringen per 
s.Hattöre, på grundvalen av 

inkomster skatts~yldig f öregående år vi.'d i kommunen 
verkställd 

xering beräknats hava haft av fastighet, 
när 1 n ci; , r öre 1 se e l. le p 

F~rutom o an i 1 o t 
m m. avse t förskott skall den skattskyldi e 

den. kommun , där han på grund i:. v. sin boningsort är 
ska t tsk rldi , f 

i sagda kommun skett underkastade 1 1 mom . n·ar· ~...,da 
ui inkomster i f ör 

skott på folkpensionspremie-e rla··g a tt 
e belopp, som motsvarar den 

la en om f Olkpensi onering stadgade f örsäkringspremien, s&_f
1
..,amt 

säkringspremien icke till n~gon del bl 
anses iva erlagd genom fmie 

h~llande av förskott. (20.12. 46 ). 

3.C:i § . 

~-

1 t a 
532 

Då det till följd "W kon j unkturväxlingar eller fluktuat ioner i 

11 av andra dylika orsaker bör anses , att berenningens värde e .er 

t .C> t• h t närin0r", rörelse eller yrke eller sl::a L tnine; sbe r inkoms av J.. as l e , 

förmö ·enhetsvärden i allmänhet stigit över. eller sjunldt under vad de 

vid -1-· , t·· 11da bes ·a ttnino- och taxering varit, har finans-sen~ s .. ver.r.s a · .. u 

t r ·a·tt att fo"roradna, att inkomst:- eller förmögenhetsvärcle, ministe:rie. ~ . 

som nämnes i 03 :? 1 mom. sam li t i' 34 § 1 mom. avsedd inkomst, som skola 

uts··..,, .i_ ,_, r11ml för .).. or s (O e , J"> • 1 tt t i· hela riket eller i vis sa delar därav 

s1~1a ~ öj&s eller r'!edsättas med. ett visst belopp . 

36 :I • 

u r .st':"n .... tkkylcli....., , som }1cJ• i ~2 § avsedd inkomst el ler förmöge~et, 

icke vi 1 sen st ve - ·l~ställC: a inlrnmst - och förmögenhet sbe skattning e 1-

l er v i d i am a ve -,kställd konn.1unalt axering påförts skatt för 

dyllk inkomst e l ler fÖY'11l:....,enr et , skelJ storleken av_i närrmde lagrum 

uvseddE fö1, s 1 ~ott faststäl 1 <-s eftel" :rn·övning. 

37 §. 

Där ska ttskyldigs sarnrna11lc...:;da inkomst frEn jordbruks - elJer annan 

fastighet, ntiring, ::iörelse eller yrke under loppet av det senast 



tilländagån-na skattearet ökat eller' minskat med mer än tju 
0 

pro slutföras, be stänunes särsldlt • 

cent, jämfört rr-ed motsva ande inkomst fÖl'egående skatteår 

' 
Har n;_.gon icke bl,ivit p:förd förskott under den i 2 mom. e vsedda 

tid en, 1 11 or-'l-l"öranden för vederbörande nämnd ofördröjligen fast -s -~E'. U\-1. 
ordf örancl e för skatte nämnd e f4- er ·· · 

0 provning hö ja eller sänka 1· 7. '2 v,_J 

nämnd inkomst samt fastställa förskottet pa0 

denna höjda eller d 
ställa förskottet samt uppgöra nödige tilläggslängder och låta utskr:i: 

satta inkomst. -
va förskottsdebetsedlar. I detta mornentJ-avsedd f örskottsuppbörd för-

Vad i 1 mom. stadgats, skall på motsvarande 
sätt tiJlämpas V:i. d rättas i enlighet rred vad därom särskilt b estänunes . 

fastställande av i 3.4 § avsett f örsk-_.ott p2 
- - kommunalskatt och fa l 40 §. 

pensionspremie~ 
Bc5r den skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller förmögen-

38 §.' het under sketteäret anses ned.gå i den grad , att den inkomst- och 

Understiger totalbeloppet av det i 33 eller 
34 § avsedda förs förn öe;enhetsskatt s.snt kommunalskatt och folkpension-spremie, som på 

tet sexhundra mark, må mot svai'ande f 0·-rskott 
icke fastställas fö r ._;r nc1 uv dessa sksll fastst1Hlas, uppenbarligen konnna att vara mindre 

börd . Vid fastställandet av. f örskottsr"'ter b 
~ eaktas icke den d 1 .e , 

än jämlikt 3.) , 34, 36 elJer 37 §§fastställda förskott, skall ord-

som överskjuter jämna belopp av tio mark. föranden för den nämrid, som fast ställt förskottet, sedan den skatt -

39 §. skv ldige därr>ve · företett nödie; utredning , ånyo fastställa för skot-

Ovan i 33 § avsett förskott fastställes 
~ av ordföranden för in• tet samt ombP-~·d:irja, ntt den s~~·:i.ttskyldige gives ny förskottsdebet-

~omst - och förmögenhetsskatten ·amn· d 
samt det förskott som . , sene 1 i t:n 1.i.gl e t h1:ir1.1ed. 

läggas jämlikt 34 §, 
av ordföranden f ör taxeringsnämnd. Ordföra.n Ovan i 1 11om. &vsett försl~ot t fastställes ej ånyo, där dess be-

na skola även låta uppgöra ··d· 1 
no iga ängder samt utskriva f' rskott s" lopp iclce sxall nedsättas rned minst tio procent och med minst sex-

debetsedlarna . 
. 

hundra mark. 

angående den tid, inom vars förlopp förskottets fastställanne 41 §. 



Ovan i 32 § avsedda f öi~s)rnt t uppbäras i fyra: rater kvart_alsv1
8 

tidpunkter, som särskilt fast st ällå.s . F örskott , vars belopp . är ho 

ettusen mark , skal 1 uppbäras i två rater . 

Dock kan i 34 § avsett förskott utan hinder av vad i 1 mom. s t 

gats enligt beslut av kommunens fullmäktige uppbäras antingen i t 

eller ;två r ater . 

42 §. 

Med avseende å ovan i 33 § &.syftad förskottsuppbörd skola i t il 

lämpliga dela~ iakttagas gällande stadganden angående uppbörd a v 

komst - · och förmögenhetmkatt och med avseende å i 34 § [tsyftad f ör • 

skottsuppbörd gällande stadganden angående uppbörd av kommunals kat 

43 §. 

Har den skattskyldige påförts i 33 § avsett fö r skott på fle re o 

ka orter, skall. han erlägga b lott det förskott, som fastställts . av 

ordf örand.en för skattenämnden. i det skattedistrikt , som han anse r 

ra rätt beskattningsort för inkomst och förmögenhet ifrfr gavaran:l e 

samt tillställa ordföranden i sagda skattenämnd övriga förskottsde 

sedlar . 

44 §. 

Var , som u r aktlåter att i rätt tid erlägga i detta kapitel a vse 

.L t 1Jc'0l det oguldna beloppet erlägga skatte förskott , vare skyldig ai., _ 

1. -en· li"gh· et med vad därom är särskilt stadg~t . t illägg , 

5 kap . 

Användnirigen av förskottet . 

' 45 § . 

De t fö r skott , som jämlikt denna lag för skatteåret innehållit s 

utav skattskyldig , skall användas för betalning av honom för sagda 

~tr påförd inkomst - och f ärm ögenbe tt3skatt , kommunalskatt , som f ast -

ställj:; s för honom i den konW!tm , dA.r han på g r und nv sin hemort är 

skat t skyl dig , och den fo).kpension.spremie han själv skall erlägga . 

F ör att vid beskattningen få tillgodorälma sig i 1 mom~ nämnt 

f' örskott som avkortning av påförd skatt ochförsäkringspremie , skall 

de n skat; t s1{yldie;e till den s k1 ttedeklaration , som :m.7gi ves till in-

k omst - och f örmögenhetsska ttenämnden , bif oga sin skattebok samt öv -

riga inneh[Llln i rigspevis över innehållna belopp . 

46 §. 

F Ur,sk ott, som j ärnlikt 33 § p::.fört s skattskyldig för skatteåret , 

s kall på s k8 tten8r-;r1dens : te;ärd ,avd r agas fr8.n den inkomst- och förmö -

gen he t s s katt, som f ör sagda t.r påföres Jj.onom . Verks t älles faststäl -

l ande t av skatten av annan skattenämnd än den, som p ·~_fört förskottet, 



skall den skattskyldige, för att få förskottet avdraget från sin ning av kommunalskatt och folkpensionspremie, samt- tillställa veder-

skatt , till sin skattedeklarat ion bifoga intyg, utfärdat av den sk bärande taxeringsnänm.d utdrag ur längden . 

tenämnd , som fastställt. försl:::ot t et, över beloppet av honom påför t 49 § •. 

förskott. Sedan länsstyrelsen av ordföranden för skattenämnden erhållit i 

+ 47 §. 48c § 2 mom. avsedd up:rg ift över det belopp, som åt envar kommun 

Förskott, som för skatteåret påförts skattskyldig enli·gt 34 §, skall erläggas av det som innehållits, skall den utbetala den an-

skall avdragas från den kommunalskatt, som för sagda 8.r faststäl le del, som tillkorrrraer kormnunen, efter avdrag av de belopp, som järn-

för honom .i den kommun, d'a' r p~fo"r~nde 
a. Cl av förskott verkställts, och likt 53 § erlagts på förhand. 

från den folkpensionspremie han själv skall erlägga . 50 §. 

48 §. Sedan taxering slutförts i kommun ocll folkpensionspremierna fast -

Sedan skattedeklarationerna anlänt till skattenämnd, skall ord• ställts,• skall ordföranden för taxeringsnämnden av de i enlighet 

föranden för skattenärrm.den enligt tabeller, faststälJda av fina • med i 48 § 2 mom. avsedda utdrag innehållna och jämlikt 34 § uppbur-

ministeriet, uppgöra en län d, av vilken framgå de förskott, som a na förskottsbeloppet hos folkpensionsanstalten redovisa för motsva-

envar skattskyldig innehållits, samt vilken del av "desamma, som rs.nde skattskyldigf!. påförda för säkringspremie.r . J terstoden av det 

skall användas för avkortning av inkomst- och förmögenhetsskatt ix inne h:lllna och som förskott p&f örda beloppet skall räknas som av-

vilken del. sammanlagt för· avkortning av kommunalskatt och folkp en· xortning av den kommunalskatt, som-fastställts_för den skattskyldige. 

sionspremie, den skattskyldige själv skall erlägga. 51 §. 

I st öd av ovan i 1 mom . nämnda långd skall ordföranden för s kat Uppgår den del av inneh~.llet förskott, som enligt 48 § 1 mom. bör 

nämnden lämna länsstyrelsen uppgift om det sammanlagda beloppet av användas till erläggande av inkomst - och förmögenhet-sskatt, och en-

de innehållanden, som för varje kommuns del verkstälJts för avkort ljet 33 § påfört förskott icke till ett belopp, som motsvarar den: 



inkomst - och f C;irmögenhetsska tt, vilken fastställts för den skatt-
" förskottet, såframt det är minst femtio mark, återbetalas och påfc5rt 

skyldige, ska1 l dyn fel2_n:ie delen vid uppbörd indrivas av den skn tt .. förskott., ifall detsannna icke erlagts, avkortas med det överskjut an-

skyldige med debetsedel • • de påförda beloppet. 

Vad i l mom. är stadgat , skall äga motsvarande tilläinpning, där 53 §. 

den del av i ent-ighet med denna lag innehållet förskott , som enlie;t Länsstyrelse skall varje kalenderår på förhand till kommun utbe -

48 § 1 mom. tillko~r kommun , och jämlikt 34 § påfört förskott ic ltl tala nittio procent av det belopp,, som erhålles, då det antal skatt -
' 

uppgå till ett belopp , som mo:tsvarar den kommu.ni lskat--:· den skatt - ören,, som mot svarar de sbit tskyldigas på grund av deras boningsort 

skyldige påförts i kommunen · oph den folkpensionspremie han själv beskattningsbara inkomster vid senast verkställda. taxering , multi -

skall e rläggFJ. • pliceras med det för försi-:ot tsut,taxeringen per skatt öre gällande be-

Uppgår det skattebelopp, som enligt l eller 2 mom. borde erl8 gg~, loppet. Dessutom bör länsstyrelse till kommun utbetala nittio pro-

icke till femtio mark , skall de t lämnas ouppburet • cent av det belopp , sor.i enli t av kommure n föregående C1r avgiven 

.A.nr-g&.ende uppbärande av fölkpens ionspr.emie utav dem, från vilka slutlig rec1ovisni1 g vid förskottsuppbörden innehållit s av de i folk-

förskott enligt denna lag icke innehållits och ej heller uppbur it s 1 pAnsionsanstalten f örscikrade s:'.som betalning av den del av pensions-

stöd av 34 ,§ , gäller vad i lagen om folkpensionering är stadgat . prenien , som av dem själva bör erläggas . 

52 §. Ovan i l mom. avsett belopp skall utbetalas åt kommun kvartalsvis. 
' 

F ramgår vid inkoms t- och _förmögenhetsbeskattningen eller vid i Har väsentlig ändring skett i den kommunala indelningen eller är 

50 § avsedd utredning, a~t från skattskyldig innehållits eller h onODI det av särskilda skäl annars påkallat, kan finari sministeriet, utan 

i stöd av förskottsdebetsedel påförts mer än f ör erläggande av in• hinder av van i 1 och 2 mom. stadgats, även annorlunda bestämma om 

komst - och förmögenhe~sskatt eller kommunalskatt och folkpensions- det belopp, som skall utbetalas på f .. h d (20 12 46) or an • • J• • 

premie erfordras, skall det översk j utande innehållna eller uppburna 6 kap. 



Ändringssökanäe. Särskilde stadg~nden. 

54 §. 56 §. 

' Var, som icke nöjes åt beslut eller förordnande röran:ie honor:i , Vi Där i stöd av 1 § 3 mom. genom förordning fastställts, att i 

. 
ket i stöd av denna lag givits av ordförande i skattenämnd, äge r :rä~ - denna lag avsett f cr skott skall utom som avkortning av inkomst - och 

att däröver anföra besvär hos i lagen om inkomst - och förmögenhet&. f örrnögenhet sskatt även rä.kna s som avkortning av vad j_ (ivrigt stad-

• • 
skatt omförmäld prövnirigsnämnd . gas att utgå till staten'pn grund av inkomst och förmögenhet, skall 

' . 
~ 

Var, som icke nöjes åt beslut eller förordnani e, 'vilket i st Cid a vad i denna la är stadeat om inkomst- och förmöeenhetsskatt äga 

denna lag givits av kommunal mynd1ghet, äe:;er rätt att däröver a nfö1' motsvarande tillämpning. 

besvär hos länsstyrelsen . 57 §. 

Besvärsskriften skal 1 inom trettio dagar från den dag, då be svä• Med arbetsgivare avses i denna li:ig den, för vars räkning arbete J 

.. 
t ' 

randen erhållit del av beslutet eller förordnandet, denna dag oräk• eller~uppdrag utföres. 

nad, tillställas skattenämnd.ens ordförande eller, där beslutet el· Har någon uppdragit visst arbete ~t annan, som därvid bör anses 

ler förordnandet givits av kommunal myndighet, sagda myndighet . som självständig utövare nv näring, rörelse eller yrke, anses den 

Beslut eller förordnande glnge i verkställighet, ändå att be svär sistnärnnl e som arbetsgivare. 

anförts. Finnas flere arbetsgivare, svara de solidariskt för i denna lae 

55 §. stadgade skyldigheter: 

Prövningsnärnnds eller länsst rrelses beslut rörande i 54 § omför• 58 §. 

nält besvär skola delgivas vederbörande i t jänstev8.g . Hn.va två eller flere personer slutit sig samman i och för vis;t 

' I prövningsnämnds eller länsstyrelses beslut må ändring icke eller visst slags arbeie; uppdrag, före ställning eller annat dylikt 

"!:/ kap. oc~1 kunna de i' c 1 ~e anses fo"'-r i· § ~ - 3 förordningen om inkomst - och för -



mögenhetsskatt avs~dd sE;mi,an~l utning, skall i denna lP ,S före skrivet ll'nnde ställes .'._';odta6bar s:J_: ~erhet. På oguldet försl::ot t må erläggas .._, 

inneh!':i.llarrl e från dem tillkorunande lön eller arvode, därest icke 1J\ 
• av finansministeriet fa~tställd ränta • 

redning företes över , huru lönen eller arvodet fördelas bland de 
t 

I 

'tats - el ler köpings styrelse eller kOI!l.111unalnämnd kan 
0 pa i 1 mom. 

därtill berättigade, v erl::s to.lla.s fr~.n lönens elle r arvodets hela be omförmälda villkor bevilja den skattsky~dige anstånd med erlägg-ande 

lopp och t ill det belopp, som stadgats i 7 § 2 mom. av förslcott, som fastställts enligt 34 §. 
•, 

59 §. 61 §. 

Har förskott inneh~Lllits elJer jämlikt 33 § uppburits för in- Företer icke löntag2~e i det i 7 § 1 mom• Lsyftade fallet sin 

komst eller förmögenhet, för vilken skatt j cke skall erläggas , sk . . skl'lt+ebok, bör irneh~-llsnde 2ga rum enligt den strtingaste tabellen. 

beträffande innehållet belopp ordföranden i den skattenämnd, där 
' 62 §. 

skatten för vederbörande borde fastställas, samt beträffande för - Ang~ende utredning, som skall bifogas skatLeaeklarat ion, då s~st -

skott, som uppburits, ordföranden i den skattenä.Innd, son påfört tebok eller annat bevis över inneh8.l l~nde f c-:irst örts' flirsvunni t e 1-
~ 

förskottet, anv isa vederbörande att hos länsstyrelsen erhålla re st . , ler förkommit , bestämmes särskiJ t • 

tution s v det influtna beloppet . .. ver inlämnande a. v ska t '::;e bok och andra i 1 mom. åsyfta.de bevis 

Om förskott jämlikt 34 § uppburits för i 1 mom. avsedd inkomst, tjll skattenämnden skall ~-t den skattskyld ge utfi:t"r'.'das bevis . 
' 

anvise ordföranden i vederbörande taxeringsnär.md vederbörande ntt 63 §. 

a te rf å f örskot tet a V kommunen • Har skat·t svylcJ1 g icke t il 1 sin sknt tedeklaratior fogat sin skatte -

60 §. bok eller c..nnat \:iver jnreh~.Jl: nr1e utfärdat eller i Lt §åsyftat be-

• l'föta för den skattsl~yldige svårigheter att e rläg;a jämlikt 33 ~ vis och "i.ar för!;lkottet v:td ci 1 ~ri.-:; ens fustställanr'le i_0\::e beakte.ts, är 

fastställt förskott på utsatt tid~ kan vederbörande länsstyre lse ~18.n beriittjt:; a att uv l"'r:s.Jtyrelsen på ansökan :,terbeV.:om:rna vad 

ansöks.n bevilja honom förlängd betalningstid, sl'-tframt för dess er 'ln betalat f"'1· M., ek 0 t , S, fr-ant belopnet Uppgår till minst femtio 



fj,,~ 
·· ~ 

förs o1d del ja , 

64 §. 67 §. 

Har obegagnat skattemärke förstörts eller ni,gon av misstag on- Konnm:.tnPns fullrriäktie;e kunna ~-rligen förordna , vilken kommunal 

vänt skattemärke, då så.dant icke behövt användas, eller skatt81, .. : , .. myndighet som jämlikt denna , lag äger upprätthålla samarbete med 

ke av högre valör än vad som stadgats, eller -har skattemärke an~ stutsmyndighet elJ.Pr h~ndb: va kommuna l myndighet eljest i denna 

• 
nars blivit obehövligt , •är vederbörande bepättigad att av länssty- lag ålagda uppgifter . 

relsen på ansökan 8.terbekomr1:i vad h an betalat för mycket e l ler det 68 §. 

belopp, som motsvarar skattemä:rkets värde . Stadga11.dena i denna lag- ofa försko t t av kommunalskatt och folkpen-, . 

65 §. sionspremie skola icke tillämpas .i land ska~ t ,~ land . Firnmsministe -

Skattskyldig , arbetsgiv&.re elle!' dennes ställföreträdare e lle r riet tillkom.mer att utfärda 11:i_rav föranledda närmare fÖ1"eskrifter • 
. , -l "t 

annan person , som uraktlåtit att iaktt af3a lionon i denna lag åv.älvd Utfärdas nödiea stadganden i ;·lands lanrlskapslagstiftning, kan 

skyldig~et , straffes, där e j annorstädes i ~lag strängare straff är genom förordning bestämmas , att denna lag även med avseende n kommu-

stE,dgat , med böter eller , därest. omständigheterna äro synnerl igen nalskatt och folkpensionsnrewie skall träda i la'aft i s B_gda landskap . 
- ' 

försvfLrande , med fängelse i högst sex m:lnade r . 69 §. 

66 §. De närmare best§.mMelser , , vilka för verkställigheten och t illämp-

Var , som genom avgivande av falsko uppgifter eller el j est s vik· nine;en av denna lag äro n i_'.:'iga utfärdas av statsr~tdet . 

ligen undanhåller eller'::; öker tmdanh:J. lla staten, kommun eller 70 §. 
- ' 

f olkpensions anstalt en vad han enlig t denna lae; äger s;~_som förs i-cot.t Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1941', cc h genom densannna 

innehål l a eller erlägga , straffes såsom is tpaf flagen säges , oc b upphävas lagen den 6 augusti 1943 om försko t t suppb örd av inkomst-

vare skyl dig att t ill dubbelt belopp ersät t a den sln,tt , som han och förmögenhetsskatt ( 664/43), lagen den 22 december 1943 om tem-


