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LAG~ och EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

no 12/1958 med anledning av landskapsstyrel

sens framställning till Ålands lands~ing med . c 

förslag till landskaps lag om skattetillägg,_.· 

som skall erläggas vid försummad betalning av 

kommunalskatt. (32/1958) 

Sedan landstinget över i ingressen närrlhda framställni~g inbegärt 

lag- och ekonomiutskottets betänkande, har utskottet behandlat fram

ställningen och därvid funn±-t ', att ändamålet med den föreslagna lagen 

egentligen redan finnes tillgodosett genom stadgandena i 79 § 3 mom. 

i kommunallp,g.e.n för landskommunerna i landskapet Åland av den 10 juli 

1930 och 46 § 2 mom. i landskapslagen om kommunalförvaltning i Marie

hamn av den 14 juli 1948, vilka stadganden enligt vad utskottet kun

nat erfar a varit kända för och även tillämpats av uppbördsmännen i vå

ra kommuner. Då emellertid lagförslaget i ett flertal avseenden är 

utförligare än de nu gällande stadgandena och då dessutom kommunalla

gen för landskommunerna av den 10 juli 1930 till stö-rsta delen upp

hävts genom den nya koni\nunallagen från 1956 (ÅFS 16/ 1956) synes de t 
' -

utskottet dock lämpi igt-.; att en lag som den nu föreslagna antages. 

Samtidigt vill utskotte·t även understryka vikten av ,, att de stad-gan

den, vilka ännu gälla i 1930-års kommunallag't upphä:V':des för undvikan

de av osäkerhet huruvida sagda stadganden ännu 'äga ·giltighet eller 
icke. 

Beträffande lagförsl·agets rubrik har utskottet icke ansett skäl 

föreligga att från densamma utesluta orden '1 landskapet Åland, ,.., . Där

emot kan orden "som skail erläggas" saklöst utgå, va_tför rubriken 

föreslås lyda: 'Landskapslag om skattetillägg vid försummad betalning 

av kommunalskatt i landskapet Åland'. I lagtexten har utskottet på 

tidigare anförda grunder inför~J~tadgande angående upphävande av de 

lagrum, vilka för närvarande reglera det nu berörda förhållandet. 

Hänvisande till vad ovan anförts föreslå r lag- och ekonomiutskot
tet vördsamt 

att Landstinget måtte antaga följande 

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

om skattetillägg vid försummad betalning av kommunalskatt i land
skapet Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 



Var, som försummar att inom utsatt uppbördstid erlägga skatt till 

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

fallna skattebeloppet från den dag skatten senast hade bort erläggas 

till betalningsdagen i skattetillägg för varje fullt belopp av ett

hundra mark 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 § i1 

De medel, som hos betalningsskyldig indrivits, skola främst använ

das till betalning av skattetillägget ocffi: därnäst av skatten. 

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

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

skatten förfallit till betalning. 

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

lagts i skattetillägg. 

6 §. 
Vad i denna landskapslag är stadgat om skatt äge sin tillämpning 

jämväl på förskott på skatt. 

7 §. 
Landskapsstyrelsen må vid behov utfärda närmare anvisningar angå

ende tillämpningen av denna landskapslag. 

8 §. 
Denna landskaps lag träder i kraft den 1 januari 1959 och genom 

densamma upphäves 79 § 3 mom. i kommunallagen för landskommunerna i 

landskapet Åland av den 10 juli 1930 och 46 § 2 mom. i landskapslagen 

om kommunalförvaltning i Mariehamn av den 14 juli 1948 jämte övriga 

stadganden, som stå i strid med denna landskapslag. 

Mariehamn den 24 november 1958. 

På lay;:~o~s vägnar: 

Valter Nordas. c;;;;;~~r 

Curt Carlsson. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Valter Nordas, viceordföranden 
John Johansson och ledamöterna Viktor Arvidsson, Paul Blomqvist samt 
Harry Lindf ors. · • 


