1989-90 Lt-Ls framst. nr 23
LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING

till L<andstinget med förslag till landskapslag
angående' tillämpning i landskapet Aland av
lagen om höjning av återbäringar och av slutlig
skatt, som betalas vid uppbörd, på grundval av
beskattningen,för 1990.
Den lagstiftning som i landskapet tillämpas på uppbörden av skatt till
kommunerna och på:beskattningsförfarandet i övrigt utgörs av s.k. blankettlagstiftning. De lagar där förfarandet regleras är. landskapslagen om tillämpning av
beskattningslagert i ·landskapet Aland (21/59), landskapslagen om tillämpning av
lagen om förskottsuppbörd i landskapet Aland (27 I 59) och landskapslagen om
tillämpning, i landskapet Aland av lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt
(11/77). Förvaltningsuppgifterna handhas i huvudsak av statliga myndigheter, också
till den del fråga är om skatt till kommunerna.
Enligt den gällande lagstiftningen uppbärs hos. de skattskyldiga i allmänhet
förskott på den skatt som skall erläggas. Om det när beskattningen verkställs visar
sig att ett för stort förskott uppburits hos den skattskyldige, erhåller han i form av
återbäring ett belopp som motsvarar skillnaden mellan förskottsbetalningen och
den slutliga skatten. Uppgår förskottsbetalningen inte till det belopp som skall
erläggas i slutlig skatt uppbärs bristen hos den skattskyldige. Skatteåterbäringen
erläggs till nominellt belopp. Likaså uppbärs det bristande beloppet till nominellt
värde. Om förskott, slutdebitering eller annan skattebetalning inte erläggs i tid
uppbärs dock dröjsmålsränta.
Det är för år 1990 aktuellt att i viss utsträckning på statsskatten uppbära
förskott som av ekonomiskt-politiska orsaker avsiktligt är för höga (prop. 109/89).
På de belopp som skall återbäras efter att beskattningen verkställts kommer ränta
att erläggas och ränta kommer också att uppbäras på det belopp som skall uppbäras
efter att beskattningen verkställts, såvida det överstiger 3.000 mark, enligt ett
förslag till lag om höjning av återbäringar och av slutlig skatt, som betalas vid
uppbörd, på grundval av beskattningen för 1990 (prop. 185/89)(7 ,5 % ränta på
beloppet). Lagen är avsedd att gälla vid både stats- och kommunalbeskattningen.
Eftersom lagen av praktiska skäl bör tillämpas även vid kommunalbeskattningen i
landskapet föreslår landskapsstyrelsen att den bringas i kraft genom en blankettlag.
Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande
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Landskapslag
angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om höjning av återbäringar
och av slutlig skatt, som betalas vid uppbörd, på grundval av beskattningen för 1990

I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1§

':Vid den kommunalbeskattning som i lan-dskapet verkställs för:år 1990 skall, i
enlighet med vad i denna lag stadgas, tillämpas lagen den
om' höjning av 'återbäringar och av slutlig skatt, som betalas. vid uppbörd,. på
grundval av beskattningen för 1990 (FFS
Om; den

+

I ).

1 mom. avsedda lagen ändras, skall ändringarna tillämpas

landska!pel: från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.
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Mariehamn den 28 december 1989
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