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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e l -

s e s framställning till Ålands landsting ~ed 

förslag till landskapslag om skattetillägg, som 

skall erläggas vid försummad betalning av kommu

nalskatt. 

Landskapet saknar för närvarande uttryckliga stadganden om skatte

tillägg för försummad betalning av kommunalakatt. Likväl torde rikets 

ag av den 30 december 1943 allmänt ha tillämpats av uppbördsmännen i 

brist på egen lagstiftning. Då lagstiftning på detta område sålunda 

·r erforderlig, har landskapsstyrelsen beslutat utarbeta ett lagför

tlag om skattetillägg. 

Dä landskapsstyrelsen anser, att rubriken såvitt möj l igt bör utfor-

mas med undvikande av upprepning av ordet "landskap", samt att kortaste 

~jliga form är att föredraga, har rubri~en fått en frän tidigare praxis 

avvikande ly del se. 

Landskapsstyrelsens förslag följer helt rikets lag om skattetillägg 

ev ovannämnda datum (FFS 1077/43) med ändring genom lag den 15 december 

1950 (FFS 598/50). Den där föreskrivna räntan om 12 procent har bibe

hållits , då enhetlighet förenklar indrivningen och beräknandet av 1 pro

cent per måna~ är praktiskt . 

På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt föreläg

ga Landstinget till antagande nedanstående 

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

om skattetillägg, som skall erläggas vid försummad betalning av kommunal
skatt. 

I enlighet med .Ålands landstings beslut stadgas : 

1 §. 
Var, som försummar att inom utsatt uppbördstid erlägga skatt till 

kommun i landskapet .Åland, är skyidig att på det till betalning förfall

~ skattebeloppet från den dag skatten senast hade bor~ erläggas till 

betalningsdagen i skattetillägg för varje fullt belopp av etthundra 

-rk erlägga en årlig ränta om tolv procent. 

2 §. 
Avkortas skatt, som icke blivit erlagd inom utsatt tid, en eller 

flera gånger , skall skattetillägget räknas på det varje gång oguldna 
beloppet. 

Då skatt preskriberats, må icke heller skattetillägg utkrävas. 

3 §. 
De medel, som hos betalningss$yldig indrivits, skola främst använ-
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s till betalning av skattetillägge t och därnäst av skatten. 

4 §. 
Skattetillägg utmätes på samma sätt som själva skatten. 

Sökes utmätning av skatt, bör av debetsedeln framgå, vilken dag 

atten förfallit till betalning . 

5 §. 
Skall skattebelopp återbetalas, bör tillika återbäras, vad därå 

erlagts i skattetillägg. 
6 §. 

Vad i denna landskapslag är stadgat om skatt äge sin tillämpning 

jämväl på försko~t på skatt. 

7 §. 
Landskaps~tyreisen må vid behov utfärda närmare anvisningar angående 

tillämpningen av denna landskap slag. 
8 §. 

Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1959. 

Mariehamn, den 21 november 1958. 
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