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LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 19/1959 över 

landskapsstyrelsens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag om 

tillämpning av lagen om förskottsuppbörd i 

landskapet Åland. (m 32/59). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt l agutskottets 

utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget vördsammast 

framhålla följande: 

Be skattningslagen av den 12 december 19 58 ( FFS Ng 482/58) trädf-er i 

kraft i landskapet Åland den 1 januari 1960 . Detta innebär, att be-

skattningsförfarandet, även då fråga är om kommunalskatt, blir detsamma 

här som i riket. Under sådana omständi gheter är det naturligt, att även 

uppbördsförfarandet, som till en del regleras av lagen om förskott.supp

börd, skall vara detsamma. Utskottet, som beaktat vad landskapsstyre lse 

i sin motivering till lagförslaget framhållit, finner därför lagstift

ning om förskottsuppbörd nödvändig även i landskapet . 

Lämpligaste formen för denna lagstiftning synes vara, att motsvarand 

rikslagstiftning bringas i kraft genom landskapslag. Landstinget förfor 

på samma sätt, då det antog landskapslagen den 23 november 1948 angå

ende förskottsuppbörd och landskapslagen den 15 juli 1959 om tillämp

ning av beskattningslagen. Visserligen föreligger rikets lag ännu ick~ 

publicerad i rikets författningssamling, men i anseende till innehå llet 

i riksdagens svar på regeringens proposition och sakens brådskande na

tur, torde landstinget utan betänkligheter kunna godkänna rikslagstift

ningen. 

Vad sedan beträffar landskapsstyrelsens förslag till landskaps l ag 

föreslår utskottet, då lagen under inga omständigheter kommer att kunna 

publiceras i Ålands författningssamling före den 1 januari 1960, att 

4 § mom. 1 ändras sålunda, att lagen omedelbart skall träda i kraft och 

tillämpas från den 1 januari 1960. 

Utgående ifrån att justeringsutskottet, innan landstinget s beslut 

expedieras, bemyndigas att komplettera lagtexten i 1 § mom. 1 med riks

lagens datum och nummer i Finlands författningssamling, samt med beak

tande av att rikslagen möjligen icke kommer att publiceras under novem

ber, föreslår utskottet därför vördsammast, 

att l and-stinget ville antaga nedanstå

ende 

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

om tillämpning av lagen om förskottsuppbörd i landskapet Åland. 
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I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

140 

Förskott på kommunalskatt skall innehållas och erläggas enligt lagen 

den 1959 om förskottsuppbörd (FFS /59) och med stöd av den

samma utfärdade stadganden för s å dan inkomst- för vilken kommuna lskatt 

enligt landskapslagstiftningen skall utgå . 

Skall förskott innehållas eller erläggas enligt lagen om förskotts

uppbörd för s ådan inkomst _, som enligt landskapslagstiftningen icke an

ses som skattbar inkomst vid kommunalbeskattningen, skall arbetsgivare 

likväl verkställa förskottsinnehå llning enligt lagen om förskottsupp

börd, om icke löntagaren företer s å dant avgörande av vederbörande skat

tedirektör, varom stadgas i 17 § sagda lag. 
2 § 

• 
Med enligt denna lag influtna förskot t sbelopp förfares såsom i be

skattningslagen av den 12 december 1958 (FFS 482/58) stadgas. 

3 §. 
För verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas s å dan 

förordning, som avses i 70 § 2 mom. _lagen om förskottsuppbörd. 

4 § 
Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas från den 1 januari 

1960. Genom densamma upphäves landskapslagen den 2j november 1948 an

gående förskottsuppbörd av kommunalskatt och folkpensionspremie i land

skapet Åland (26/48). 
Är lagen den 4 oktober 1946 om förskottsuppbörd (FFS 696/46) enligt 

stadgande i rikslagstiftningen tillämplig efter den 31 december 1959 
på inkomst, som erhå llits under tiden från och med den 1 januari 1949 
till och med den 31 december 1959, skall vad i 1 mom. är stadgat j_cke 

utgöra hinder för tillämpning av n ämnda lag också vad beträffar fö r

skott på kommunalskatt. 

Mariehamn den 25 november 1959. 
På lag-Utskottets v ä n a.r: 

th> Sz ' l/-ftl_/~i"'"' 
an Erik Eriksson 

ordförande. - C.--~~~ 
- Axel Kuffschinoff 

sekreterare. 

Närvarande i u t skottet: J an Erik Eriksson, ordförande, Nils Dahlman , 

Paul Påva ls, Eliel Persson och Gö sta Nor dman . 


