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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av 1 § land

skapslagen om kommunalskatt för begrän

sat skattskyldig. 

Landskapslagen om kommunalskatt för begränsat skattskyldig 

(12/73) är en blankettlag vari stadgas om tillämpningen i landska

pet av rikets lag om stats- och kommunalskatt för begränsat skatt

skyldig (FFS 917/72) såvitt fråga är om kommunalskatt. Sistnämnda 

lag innehåller regler rörande beskattning av inkomst som uppbärs av 

person som inte är stadigvarande bosatt i Finland. Avvikande från 

det som i allmänhet gäller vid statsbeskattningen skall dylik per

son - såvida ej annat följer av internationella avtal - erlägga 

skatt till staten enligt en procentsats som inte tar hänsyn till 

den beskattade inkomstens belopp. På grund av att skatten alltid 

skall utgå enligt samma procentsats gäller dessutom att den uppbärs 

slutligt i samband med den innenållning som verkställes av den som 

utbetalar det inkomstbelopp som skall beskattas. Fråga är alltså 

om en slutlig källskatt. 

Enligt ifrågavarande landskapslag skall kommunerna i landskapet 

erhålla 40 procent av det belopp som årligen i landskapet uppbärs 

med stöd av lagen om stats- och kommunalskatt för begränsat skatt

skyldig, vilket belopp på grund av en överenskommelseförordning 

rörande tillämpningen av sagda lag i landskapet (71/74) fördelas 

mellan kommunerna på försorg av länsstyrelsen. 

Ifrågavarande rikslag kommer att upphöra att gälla vid inkomman

de årsskifte då den ersättes av en helt ny lag, lagen om beskatt

ning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (FFS 

627/78). Den nya lagen, vilken bifogas denna framställning, ändrar 

inte i väsentlig mån de grundläggande principerna när det gäller 

beskattning av begränsat skattskyldig utan de skiljaktigheter som 

föreligger i förhållande till gällande lag är huvudsakligen av 

teknisk natur. Den mest betydande sakliga ändringen utgör höjningen 

av källskatteprocenten för lön och pension från 30 till 35 procent 

av inkomstens belopp. 

Eftersom det är oklart om den nu gällande lagen om beskattning 

av begränsat skattskyldig kommer att kunna tillämpas vid kommunal

beskattningen i landskapet även efter den dag då den upphört att 

gälla, föreslås för undvikande av möjlig dubbelbeskattning att 
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ifrågavarande landskapslag ändras så , att den nya lagen om beskatt

ning av begränsat skattskyldig blir tillämplig i landskapet . 

Sedan den nu föreslagna lagändringen trätt i kraft kommer land

skapsstyrelsen att taga ställning till frågcnow det föreligger 

behov av att ändra den gällande överenskommelseförordningen be

träffande fördelningen mellan kommunerna av den kommunalskatt som i 

landskapet uppburits av begränsat skattskyldi~. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

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

angående ändring av 1 § landskapslagen om kommunalskatt för 

begränsat skattskyldig. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskaps

lagen den 26 mars 1973 om kommunalskatt för begränsat skattskyldig 

(12/73) som följer: 

1 §. 

Den som enligt lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (FFS 

1043/ 74) är begränsat skattskyldig skall erlägga kommunalskatt på 

i landskapet Åland förvärvad dividend, ränta, royalty, lön 

och pension enligt de grunder och i den ordning som stadgas i 

lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig 

för inkomst och förmögenhet (FFS 627/78). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 . 

Mariehamn den 31 augusti 1978 

L a n t r å d 

Lagberedningschef 



Nr 627. 

Lag 
om beskattning av begränsat skattskyidig för inkomst och förmögenhet:= 

Given i Nådendal den 11 augusti 1978. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §t 
Begränsat skattskyldig skall eriägga inkomst

tili staten och kommun samt förmögen
tili staten i enlighet med denna lag. 

besbunini!: av be!!ränsat skattskyldig för 
~ ~h'· 1 a·,~' J;J.,,:;1 sa··r·+~lt 

an·~uw• vl.-c.l< .. J._;;u.<J -1 ... .!.">." a..i. '-'-~.I. ~ 

Angående begränsad skattskvldighct stadgas 
lägen om skatt på inkomst och förmögenhet 
1043/74). 

Ingår i avtal med fr~in1mn.nde stat eJler i an
intcrn::.tioncllt avtal, till vilket Fin land har 

sig, besc:lm!rn;l~e.r om beskattning av 
el.ler förmögenhet, iakttages denna lag 

såvida nämnda kstämmelser icke för-

2 §. 
kommunalskatt för begränsat 

uppb:ires s5sorn slutlig skatt 
im~ehållning vid inkomstens billa 

Ä~iil!s!~"1!l) eller bestämmes i den ordning som 
beskattningslagcn ( 482/58) med 

av vad necbn i denna lag stadgas. 
S:\vidn i denna hg icke annorlunda stadgas, 

på motsvarande siitt vad annorstiidcs 
skattchw;tifmingcn iir stadgat om sb\ttcplikt 

bcgri:insJt skattskyldigs inkomster och till
samt om <1vdrag från dem. Vid upp

av biilskatt får från inkomsten giirc1s en
de i 5 och 6 § § stadgade avdragen. 

2 kap. 

Källskatt. 

3 §. 
Källskatt utgår pa dividend, ränta och royal

ty, 0åvida icke 13 § 2 mom. föranleder annat_, 
samt på lön och pension. 

Angående riir1ta på andelskapital gäller på 
motsvarande s:itt vad i denna lag är stadgat 
om dividend. 

Ivkd royalty avses ersättning för nyttjande 
:;v ellec· fo: ;-[ittcr:: :::tt nyttja upphovsrätt till 
.ltttr'rin, konsrniirligr eller vetenskapligt verk, 
r;ittighet som grundar sig på fotografi eller 
patc:u:-, varumiirkc, mönster, modell, ritning, 
1\edi1;_t. ieceµ~ cl!:r hemlig ~illverk:i-ingsmetod 
:.:llcr tor q,plyswngar om mdustriella, kom
mersidla eller vetenskapliga erfarenhetsrön. 

4 §. 
Såsom lön anses sådan lön eller sådant ar

vode, med unJantag för ersättning som bör 
bctrnktas såsom royalty, samt såsom pension 
::;;1dan pension eller livränta som avses i 4, 5 
elkr 6 § iagen om fiirskottsuppbörd ( 418/ 
59). 'fiU lön h:införes även i form av dag
trakt:irnentc e11er gottgörelse med annan be
teckning betald ers~ittning för vistelsekostna
der s::.mt gott:görclscr som betalas såsom er
s;ittning for :@Irn ko:;trrnder för arbetets ut
föran1Jc. Till lön,:n börande naturaförmåner 
\'~i;·dc:rn:; i enlighet med vad i Ingen om för
skottsuppbörd ;ir stGdg;it. 
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Till lön h~införes icke: 

1) ct3:ittning, som mot verifikat soru tr,1fik
idkarc utfärdat har crbgts för rese-, beford· 
rings-, plats- och sovplat;;bi1jcttcr, samt nndra 
:11ed dem jiimrörliga avgifter som 
bör till det cgentlig:i resandet, 

2) ersiittning, som mot verifikat som här
b~irgcringsr(irehe utfärdat har erlagts för loi>i
avgift, så.vida den begränsat skattskyldige ut~n 
avbrott vistas i Finland höPst tio dvPn ej 
heller cJ , c) ' 

3) dagtraktamente eller ersättning for logi
avg1f t, som lrnr betalts till person, som står i 
anställningsförhållande till finska staten och 
vars egentliga arbetsplats är i utlandet, for resa 
utanför nämnda arbetsplats. 

Ersättningar för färdkostnad och logiavgift 
som avses i 2 mom. hi1nföres likväl till 'lön 
till den del de icke bör anses såsom er
siittning för kostnader för ;irbetes utförande. 

5 §. 
Från pension får avdr~go:, 300 mark för 

varje full kalendermånad för vilken källskatte
pliktig pension utgår. Från två eller flera pen
sioner som erhållits av samma utbetdate av 
pension göres avdraget från det sammanräk
nade beloppet av pensionerna. 

6 §. 
Begränsat skattskyldig som på grund av stu

dier eller praktisering vistitS i Finland högst 
etthundra dagar under kalenderåret får 
från lön för arbete som direkt ansluter sig till 
hans studier eller praktjsering och som utförts 
på a~·betsplats, vilken förmedlats av statlig 
myndighet, avdraga ett belopp som bör anses 
nödvändigt för hans uppehälle här. För att 
erhålla förmån som avses i denna paragraf skall 
den skatts0'ldige för arbetsgivaren förete sådan 
utredning som i förordning närmare stado-as. 

Skattestyreisen åligger att fastställa b~lopnet 
av det avdrag som avses i 1 mom. • 

7 §. 
Källskatten utgör 25 procent på dividend, 

30 procent på ränta och royalty samt 35 pro
cent på lön och pension. Källskatten tillfaller 
i sin helhet staten. 

8 §. 
Angående den som är skyldig att uppbära 

källskatt och förfarandet i ärenden rörande 
skatteuppbörd samt påföljderna av underlåten-

5 0178000782 

het att fullgöra uppLörcls- och redovisnings
skyldighet ävensom tillsyn över upphö!'dcn av 
billskatt giiller i tilLirnpliga delar vad i lagen 
om förskottsuppbörd är stadgat eller med stöd 
RV den ~ir bestämt om (örskottsinnehåll ning. 

9 §. 
KäHsbtt skall uppbiiras då bllskattep1iktigt 

belopp betalas till vederbörande eller antecknas 
på konto honom till godo. IGillskatt på divi
dend, riinta och royalty skall likviil uppbäras 
s~nast inom en månad efter det cli\·iclenclen, 
ranrnn eller royaltyn varit för vederbörande 
tillgiinglig for lyftning. 

Källskatt uppbäres i fulla mark med ute
läIJ??'mcle av överskjutande pennin. 

Ar skatten på det källskattepliktiga belopp 
som under en kalenckrm?rnad uto-år till en och 

1 ~ 
samma in,rnmsttagare från samma utbetalare 
högst 10 mark, uppbäres icke skatt på annan 
inkomst iin dividend. 

10 §. 
Vid uppbörd av källskatt skall bestämmelser

na i internationelit avtal som avses i 1 § iakt
tagas, såvida inkomsttagaren för utbetalaren 
företer utredning om sin hemort och om övri(';a 
förutsättningar för tilbnpning av avtalet. 
~öretes utredningen sedan skatt uppburits men 
mnan den till ett for stort belopp uppburna 
summan redovisats till staten, skail sk:.:tteupp
börden rättas. På samma sätt skall födaras så
vida i skatt annars uppburits för mycket. ' 

11 §. 
Har källskatt icke uppburits, men har på 

inkomsten innehållits förskott som avses i la
gen om förskottsuppbörcl, skall det innehållna 
förskottets belopp avdragas från det skattebe
lopp som den som är skyldig att uppbära skat
ten ålagts att enligt 8 § erlägga. Skattetillägg 
som avses i lagen om förskottsuppbörd beräk
nas härvid på skillnaden mellan den källskatt 
som icke uppburits och det innehållna för
skottet. 

~.nser skattskyldig att källskatt upp-
burits mer än vad som forntsättes 1 mterna
tionellt avtal eller att uppbörden av skatt an
nars har varit felaktig, och har den som är 
skyldig att uppbära skatt icke rättat uppbör
den, kan den skattskyldige hänskjuta frågan 
för avgörande till det länsskatteverk inom vars 
tjänsteområde hemkommunen för den som är 
skyldig att uppbära skatten är belägen eller, 
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om denne icke har hemkommun här, till Ny
lands länsskatteverk. Finner länsskatteverket 
att i källskatt uppburits ett för stort belopp, 
skall det förordna att det överstigande belop

skall återbetalas till den skattskyldige. 
skall göras inom de två ka

följer närmast efter uppbörden 

12 §. 
Uppstår oklarhet om tillämpning av stadgan

i 1 § 3 mom. om internationellt avtal 
av källskatt eller om huruvida 

om uppbörd av källskatt bör till
eller om vad som vid uppbörd av käll
övrigt bör iakttagas, kan saken för av-
hänskjutas till det länsskatteverk, inom 

tjänsteområde hemkommunen för den som 
skyldig att uppbära källskatten är belägen. 

denne icke har hemkommun i Finland, 
Nylands länsskatteverk avgöra saken. 

Den som hänskjuter ärende till länsskatteverk 
skall förete för sakens avgörande 

utredning. På anhållan av den som 
att uppbära skatt meddelat avgö-

ock, då den skattskyldige hos den 
yrkat sådant, på hans anhål

avgörande skall iakttagas vid den 
för vilken det meddelats. Gil

för avgör:1ndet får icke utsträcbs 
utgången av kalenderåret efter det, un

Yilket avgörandet meddelats. 

.3 kap. 

den ordning som gäller enligt 
beskattningslagen. 

13 §. 
annan inkomst än sådan som avses i 3 § 

skattskyldig erlägga statlig in
sålunda att skatt erlägges av sam-

enligt den inkomstskatteprocent för sam-
som avses i lagen om skatt på inkomst 

och av övriga skattskyldiga 
procent av den Leskattningsbara in
s:lmt kommunalskatt enligt därom 

stadganden. 
Har begränsat skattskyldig bedrivit rörelse 

utbvat vrkc från fast driftställe i Finland, 
~nligt 1 mom. statlig inkomstskatt 

kommunalskatt även på inkomst som av-
3 §, om inkomsten är hiinförlig till det 
drif tstiillet. Statlig inkomstskatt samt 

på ersättning för nyttjanJe av 

eller för rätt att nyttja biograffilm bestämmes 
likaså enligt 1 mom. 

14 §. 
Begränsat skattskyldig skall erlägga förmö

genhetsskatt sålunda att skatt erlägges av sam
fund enligt den förmögenhetsskatteprocent för 
samfund, som avses i lagen om skatt på in
komst och förmögenhet, och av övriga skatt
skyldiga med en procent av den beskattnings
bara förmögenheten. 

Begränsat skattskyldig erlägger icke förmö
genhetsskatt för aktier i finskt aktiebolag, an
delar i finskt andelslag, fordran som utgör 
grund för räntebetalning eller rätt till royalty. 

Vad i 2 mom. är stadgar gäller icke aktier 
i finskt bostadsaktiebolag eller i_: aktiebolag 
som avses i 25 § lagen om bostadsaktiebolag 
(30/26), ej heller andelar i finskt bostads
andelslag. 

Skuld som är hänförlig till tillgångar som 
avses i 2 mom. får ej avdragas från den skatt
skyldiges övriga tillgångar. 

Har begränsat skattskyldig bedrivit rörelse 
eller utövat yrke från fast driftställe i Finland, 
skall han erlägga förmögenhetsskatt även för 
tillgångar som avses i 2 1110111., om tillgångar
na är hänfOrliga till det fasta driftstället. 

15 §. 
Begränsat skattskyldig fysisk persons in

komst av fastighet i Finland, dock ej hyresin
komst eller i lagen om beskattning av bostads .. 
inkomst ( 505 /73) avsedd bostadsinkornst som 
bestämrs för bostad vilken är avsedd atc använ
das för elen skattskyldiges eller hms familjs 
fritidsvistelse, är befriad från inkomstskatt 
till staten dvida nettoinkomstens belopp är 
högst 2 000 mark om året. Ar den ovan
nämnda nettoinkomstens belopp stön<~ an 
2 000 mark, men högst 6 000 mark om :het, 
sbll lx:griinsa t skatt sky I dig till staten erlägga 
inkomstskatt for ett belopp som erhålles då 
från inkomsten av fastigheten avclrnges hiilf ten· 
av skillnaden mellan 6 000 mark och in
komsten av fastigheten. 

Från bcskattningsviirdet för begriinsat skatt
skyldig fysisk persons fastighet i Finland, dock 
icke för byggnad, som iir a vsedcl att användas 
för den skattskyldiges eller hans familjs fritids
vistclsc, och för tomtm:.rken för byggnaden, 
ej heller for i tomuqdsttet antecknad tomt, 
avdrages 40 000 mark inrrnn förmi5genhets
skatten bestämmes. 

den 
enligt 
gående 
ganden 
lagen iir 
stiimt 

avse:; 
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16 §. 
Skatt på inkomst som avses i 13 § samt på 

förmögenhet som avses i 14 § skall påföras 
den skattskyldige i den ordning som g~iller 
enligt beskattningslagen, och h~irvid gäller an
gående användning av förskott och straHstad
ganden i tillämpliga delar vad i beskattnings
lagen är stadgat eller med stöd av den är be
stämt samt angående skatteuppbörd och redo
visning av skatter i tillämpliga delar v;id i 
lagen om skatteuppbörd (611/78) iir stadgat 
eller med stöd av den är bestämt. 

Har källskatt icke uppburits av annan an
ledning än försummelse hos den som är skyl
dig att uppbära skatt eller i annat fall än så
dant som avses i 9 § 3 mom., tillämpas på mot
svarande sätt vad i l mom. är stadgat, Iikväl 
så, att skattedirektören i Helsingfors skatte
distrikt ofördröjligen fastsLiiller den skattskyl
diges beskattningsbara inkomst s;imt debiterar 
den skatt som utgår på inkomsten. 

Srats- eller kommunalskau: vars belopp är 
högst 100 m;irk påföres icke den skattskyldige, 
utom då förskott kan användas till betalning 
av skatten. Källskatt som icke uppburits och 
vars belopp är högst 100 mark påföres icke 
den skattskyldige. 

För betalning av skatter som avses i 1 mom. 
verkställes förskotts uppbörd, såsom därom 
i lagen om förskottsuppbörd stadgas. 

17 §. 
Om ansvar för erläggande av skatt och för

skott gäller i tillämpliga delar vad därom är 
stadgat i beskattningslagen och lagen om för
skottsuppbörd. För skatt som i enlighet med 
16 § 2 mom. påförts begriinsat skattskyldig på 
grund av lön ansvarar h;ins arbetsgivare även
som utländsk arbetsgivares härv::irande repre
sentant såsom för egen skatt. 

18 §. 
Har källskatt uppburits på inkomst för vil

ken inkomsttagaren skall beskatt:is på annat 
sätt än enligt stadgandena om källskatt, gäller 
angående det uppburna beloppet vad om inne
hållet förskott är stadgat. 

19 §. 
Vid bestämmande av kommunalskatt som 

avses i 13 § tillämpas uttaxeringen per skatt
öre i den kommun som skatten tillfaller eller, 
om skatten skall erläggas till staten, uttaxe
ringen per skattöre i Helsingfors. Har den 

slutlig::i uttaxeringen per skattöre ännu icke 
fas tstiill ts då beskattningen verks täl les, till
lärnp<is förskottsuttaxeringen per skattöre för 
vederbörande år. 

4 kap. 

Särskilda stadganden. 

20 §. 
Ämnar skattskyldig här inleda forviirvsverk

samhet, skall han innan verksamheten begyn
ner göra anmälan därom bos skattemyndighet 
och ställa godtagbar säkerhet för erliiggande[ 
av skatter och förskort som utgår enligt denna 
lag och som gäller honom och hos honom an
ställd bcgrämat skattskyldig. Likaså kan 
genom förordnjng best~irnmas ang~1ende skyl
dighet för myndigbetet som utövar tilisyn över 
inflyttning till landet eller anordnande av nö
jes- och underhållningstillstillningar att lämna 
skattemyndigheterna uppgifter sorn erfordras 
för verkställigheten av denna lag. 

21 §. 
I länsskatteverks beslut med stöd av 11 § 

2 mom. eller förhandsavgörande med stöd av 
12 § eller i skattedirekrörs beslut med stöd 
av 16 § 2 mom. angående debitering får änd
ring sökas hos länsrättcn i Nylands län genom 
skriftliga besvär vilka senast den trettionde 
dagen efter den dag då vederbörande fick del 
av avgörandet skall tillställas sagda länsrätt. 
Beskattningsombud i länsskattenärnnd har lika
så rätt att söka ändring med anledning av ovan 
nämnda beslut och förhandsavgöranden, och 
för honom räknas besvärstiden från den dag då 
beslutet fattades. 

Angående sökande av ändring i beskattning 
i fråga om inkomst som avses i 13 § och för
mögenhet som avses i 14 § 1 mom. gäller vad 
i beskattningslagen är stadgat. Angående sö
kande av ändring i skattedirektörs avgörande 
som avser åläggande för den som är skyldig 
att uppbära källskatt att betala skatt som icke 
uppburits, gäller vad i lagen om förskottsupp
börd är stadgat om ändringssökande i mot
svarande ärenden. 

I länsrätts utslag med anledning av besvär 
som avses i denna lag får ändring sökas hos 
högsta förvaltningsdomstolen. På statens väg
nar äger i beskattningslagen avsett prövnings
ombud besvärsrätt. Om ändringssökande gäller 
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i övrigt vad i beskattningslagen är stadgat om 
sökande av ändring i länsrätts utslag. 

Även om besvär anförts, skall länsskatte
verks med stöd av 12 § meddelade avgörande 
iakttagas. Utslag med anledning av besvär över 
avgörandet skall den som är skyldig att upp
bära skatt iakttaga från den tidpunkt då han 
fick del av utslaget. 

22 §. 
Vad i 125 § beskattningslagen är stadgat 

med stöd därav är bestämt om befrielse 
skatt eller anstånd med dess erläggande 
äga motsvarande tillämpning på skatt som 

denna lag. Ansökan kan insändas till 
som skall tillställa ansökningen 

mvndighet för avgörande_ 

23 §. 
Stadgandena om kommunalbeskattning i 

lag tillämpas icke på kommunalskatt 
skall erläggas till kommun inom land

Åland. 
begräns'.lt skattskyldig på grund av in
utöver källskatt, erlagt kommunalskatt 

kommun inom landskapet Åland, återbeta
till honom av srnts:nedel på ansökan 40 

0nrrv-1°nr av den källskatt som uppbutits på den 
grund för nämnd::i kommunalskatt liggande 

På skattestyrelsen ankommer att 
härav föranledda närmare bestämmelser. 

Sedan i Alands landskapslagstiftning utfär
stadganden angående uppbörd av källskatt 
avses i denna lag, kan genom förordning 

att kommunerna inom landskapet 

0Jådendal den 11augusti1978. 

erhåller nedan i detta mom. nämnd kommunal
skatteandel av den källskatt som uppburits på 
inkomst vilken' förvärvats i kommun inom 
landskapet, varvid även stadgandena i 2 mom. 
upphör att gälla. Om ej annat visas, anses käll
skatt uppburen på inkomst som förvärvats i 
kommun inom landskapet Åland då skatten 
såsom intäkt antecknats på konto för käll
skatter i landskapet Åland. Av sagda käll
skatts avkastning tillkommer 40 procent kom
munerna inom landskapet Åland i enlighet med 
vad i förordning närmare stadgas. Genom för
ordning utfärdas därvid även nödiga övergångs
stadganden. 

24 §. 
Genom förordning kan i fråga om begränsat 

skattskvldig stadgas undantag från vad som 
enligt beskauningslagen gäller om: tiden för 
fullgörande av deklarationsskyldighet, tiden för 
och förfarandet vid fastställande av skatt samt 
uppbörd av skatt. 

Övriga närmare bestämmelser om verkstäl
ligheten av denna lag utfärdas likaså genom 
förordning. 

25 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 

och tillämpas i fråga om stadgandena rö' 
rande källskatt på inkomst som erhålles den 
dag denna lag träder i kraft eller därefter samt 
till övriga delar första gången vid beskattning
en för skattdiret 1979. Genom lagen upphäves 
lagen den 29 december 1972 om stats- och 
kommunalskatt för begränsat skattskyldig 
( 917 /72) jämte däri vidtagna ändringar. 
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