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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

t.ill Landstinget med förslag till landskapslag 

angående tillämpning i landskapet Åland av 

lagen om höjning som motsvarar ränta i be

skattningen. 

På uppbörden av skatt till kommunerna och på beskattningsförfarandet i land

skapet i övrigt tillämpas, genom sk. blankettlagar, gällande rikslagstiftning inom 

området. De lagar där förfarandet sålunda regleras är landskapslagen om tillämp

ning av beskattningslagen i landskapet Åland (21/59), landskapslagen om tillämp

ning av lagen om förskottsuppbörd i landskapet Åland (27 /59) och landskapslagen 

om tillämpning i landskapet Åland av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på 

skatt (11/77). 

Förutom i de ovan nämnda lagarna regleras förfarandet vid kommunalbeskatt

ningen för år 1990 även l landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland 

av lagen om höjning av återbäringar och av slutlig skatt vid uppbörd på grundval av 

beskattningen för 1990 (4-0/90). Enligt lagen erläggs 7 ,5 procents ränta på för

skottsåterbäring. Även den slutliga skatt som debiteras på basen av beskattningen 

höjs med 7 ,5 procent, dock endast til.l den del beloppet överstiger 3.000 mark. Vid 

tidigare beskattningar har såväl skatteåterbäring som slutlig skatt erlagts till 

nominellt belopp. 

Systemet med ränta på återbäring och slutlig skatt blir nu permanent vid 

statsbeskattningen genom lagen om höjning som motsvarar ränta i beskattningen 

(FFS 1251/90). Då lagen av praktiska skäl bör tillämpas även vid kommunalbeskatt

ningen i landskapet föreslår landskapsstyrelsen att den bringas i kraft i landskapet 

genom en blankettlag. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om höjning som motsvarar 

ränta i beskattningen 
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I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

l § 

Då kommunalbeskattning verkställs i landskapet skall lagen om höjning som 

motsvarar ränta i beskattningen (FFS 1 :251/90) tillämpas. 

Om den i 1 mom. nämnda lagen ändras, skall ändringarna tillämpas i landskapet 

från den tidpunkt då de träder i kraft i riket. 

2 § 

Denna lag träder i kraft den 1991 och tillämpas första gången på den 

beskattning som verkställs för år 1991. 

Mariehamn den 2 april 1991 

Lantråd Sune Eriksson 

Lagberedningssekreterare Lotta Wickström-Johansson 
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Nr 1251 

:Lag 
om höjning som motsvarar ränta i beskattningen 

Given i Helsingfors den 28 december 1990 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Förskottsåterbäring, som med stöd av 108 § 

beskattningslagen skall betalas till en skattskyl
dig utges höjd med 7 ,5 procent. 

2 § 
Det belopp som en skattskyldig skall betala 

enligt 109 § beskattningslagen uppbärs höjt 
med 7 ,5 procent, dock endast till den del det 
överstiger 3 000 mark. 

De dröjsmålspåföljder som avses i lagen om 
dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) 
gäller inte sådan höjning som ingår i deJt 
belopp som avses i l mom. och som skall 
betalas vid uppbörd. 

3 § 
I de fall som avses i 107 § beskattningslagen 

höjs återbäringen av förskottet och förskotts
kompletteringen eller den slutliga ·skatt som 
betalas vid uppbörd, innan förskotten används 
till avkortning av den andra makens skatter 
och premier. 

4§ 
I de fall som avses i 113 och 114 §§ beskau

ningslagen betalas den skatt som återbärs höjd 
med 7,5 procent. Höjningen betalas inte vid 

Helsingfors den 28 december 1990 

återbäring av efterskatt, skatt som har debite
rats genom skatte- eller debiteringsrättelser el
ler skatt som har debiterats med stöd av en 
besvärsmyndighets beslut. På den höjning som 
ingår i återbäringen betalas en ränta om vilken 
stadgas med stöd av lagen om skatteuppbörd. 
Höjning som avses i 2 § återbärs inte. 

Om en förskottskomplettering som avses i 
2 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd åter
bärs enligt 55 § 4 och 5 mom. i nämnda lag, 
betalas ingen höjning. 

5 § 
Om höjningen gäller dessutom vad någon 

annan lag stadgar om förskotts- eller skatte
återbäring eller om det belopp som skall beta
las \dd uppbörd. På höjningen tillämpas vad 
som stadgas om uppbörd, indrivning, återbä
ring och redovisning av skatt i lagen om 
skatteuppbörd (611/78) och i beskattnings
lagen eller vad som stadgas eller bestäms med 
stöd av dem. 

6 § 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. 
Lagen tillämpas första gången på skatter 

som återbärs och betalas genom uppbörd på 
grundval av beskattningen för 1991 och på 
betald förskottskomplettering för 1990. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Regeringens proposition 186/90 
Statsutsk. bet. 70/90 
Stora utsk. bet. 231/90 

Finansminister Matti Louekoski 


