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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att en blankettlag om höjning som motsvarar ränta i 
beskattningen upphävs. Enligt lagen har en höjning med 7 ,5 % beräknats på det belopp 

som den skattskyldige skall betala på grund av för lite inbetald förskottsskatt samt på 

det belopp som skatteuppbördsmyndigheten betalar tillbaka på grund av för stort belopp 

inbetald förskottsskatt. Denna höjning föreslås nu slopad. 

Höjningen skall inte längre betalas på de skatter som återbärs eller betalas på 

grundvalen av kommunalbeskattningen för år 1993 eller därefter. 



Allmän motivering 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläget och de föreslagna ändringarna 

Genom landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om 

höjning som motsvarar ränta i beskattningen (64/91) permanentades ett tidigare ettårigt 

system med ränta på betalning av restskatt och på återbetalning av förskottsbetalning 

av skatt. Om en skattskyldig betalat för mycket eller för lite i förskottsskatt höjs det 

belopp som skall betalas tillbaka till den skattskyldige eller uppbördsmyndigheten med 

7,5 %. Systemet permanentades vid den kommunalbeskattning som verkställdes för år 

1991. Av praktiska skäl ansågs det nödvändigt att även vid kommunalbeskattningen 

tillämpa det system som tillämpades vid statsbeskattningen, varför ifrågavarnde rikslag 

gjordes tillämplig även vid kommunalbeskattningen i landskapet. 

Systemet har slopats i statsbeskattningen genom lagen om upphävande av lagen om 

höjning som motsvarar ränta i beskattningen (FFS 461/93). Den främsta orsaken till att 

lagen upphävdes torde ha varit den extra förskottsskatt som uppbärs i samband med 

förskottsuppbörden åren 1993-1995. Ett liknande system som det nuvarande torde 

införas när den extra förskottsskatten avskaffas. Då systemet med ränta på betalning av 

restskatt och på återbetalning av förskottsbetalning av skatt av praktiska skäl inte bör 

tillämpas enbart vid kommunalbeskattningen föreslår landskapsstyrelsen att blankett

lagen upphävs. 

2. Förslagets ekonomiska verkningar 

På grund av den ekonomiska situationen och som en följd av den revidering av 

kapitalinkomst- och företagsbeskattningen som tillämpas första gången skatteåret 1993 

har inte landskapsstyrelsen likaså inte heller regeringen närmare kunnat uppskatta 

beloppet av de slutliga skatter som skall betalas av de skattskyldiga utöver förskotts

skatten eller som återbetalas av uppbördsmyndigheten vid skatteuppbörden. Det belopp 

som skall betalas tillbaka till de skattskyldiga torde dock öka år 1993 på grund av den 

extra förskottsskatt som betalas av ett flertal skattskyldiga i landskapet. 

3. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft omedelbart och tillämpas första gången på skatt som 

betalas tillbaka till den skattskyldige eller som den skattskyldige skall betala på 

grundvalen av den beskattningen som skall verkställas för år 1993. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



2 Lagtext 

LANDSKAPSLAG 
om upphävande av landskapslagen 

angående tillämpning i landskapet Åland av lagen 
om höjning som motsvarar ränta i beskattningen 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Genom denna lag upphävs landskapslagen den 15 augusti 1991 angående tillämp

ning i landskapet Åland av lagen om höjning som motsvarar ränta i beskattningen 

(64/91). 

2 § 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången på skatter som 

återbärs och betalas vid uppbörd på grundvalen av kommunalbeskattningen för 

skatteåret 1993. 
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