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Å 1 a ~ d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till _Ålan.ds lands

ting med förslag till lands.kaps~~.ag -o~ till
lämpning av lagen om förskottsuppbörd i land

skapet Åland. 

Innehälland~ av förskott pä skatt har i vårt land tillämpats sedan 

den 1 januari 1,944 om man bortser från den förskottsinnehällning på di

vidend, som följde redan av lågen den 2 januari 1926. Rikets lagstift

ning av år 1943 om innehållande! av fo~skott på inkomst"."" och förmögenhets

skatt (FFS 664/43) kompletterades med en temporär lagstiftning om inne

hållande av förskott på kommunalskatt (FFS 1025/43) men i 1946 års lag 

om förskottsuppbörd (FFS 696/46) hade de båda skatteformerna sammanförts 

i en gemensam förskottsuppbörd. Det dröjde _dock ända till år 1948 innan 

man i landskapet förenade sig om förskottsuppbörden av kommunalskatt 

( 26/ 48). 
I samband med den pågående besk~ttningsreformen; som träder i kraft 

den 1 januar-i 1960t har i :riiket ockt>å antagits en ny lag om förskotts

uppbörd. Lagen har antagits av riksdagen dBn 13 innevarande november 1 

men har ännu icke köinmit landskapssty:rielsen tillhanda såsom publicerad. 

Stadfästelse och publice~ing tofde dock vara nära förestående 1 sannolikt 

innan Landstinget hunnit fatta slutligt beslut med anledning av denna 

framställning. 

Förskottsuppbördssystemet har tillämpats så länge i landskapet, att 

det inte finnes anledning att här framlägga de skäl, som tala för dess 

bibehållande.· Den tveksamhet, som måhända Tådde i landskapet under de 

första åren för förskottsuppbördens tillämpning, torde sedermera ha visat 

sig vara obefogad . Dä Lands:tirJ.ge:t dessutom tidigare omfattat landskaps

styrelsens förslag om tillämpning av beskattn1hgslagen i landskapet, ut

gör antagande av den nu föreslagna landskapslagen om tillämpning av la

gen om förskottsuppbörd enfnaturlig konsekvens av det tidigare beslutet. 

Såsom bilaga t ill denna framställning f agas -'Riksdagens SV?r å Rege

ringens proposition med förslag till lag om-förskottsuppbörd. Riksdagens 

svar är i detta skick ännu icke granskat av -Riksdagens justeringsmän, 
. \ '\ 

varför det i någon detalj kan skilja sig från lagen., _ sådan den kommer 

att publiceras. Dä lagens tillämpning i landskapet enligt stadgartdet i 
\ 

70 § förutsätter, att en förordning ytterligare utfärdas, vilket icke 

kan ske förrän Republikens President fattat beslut angående I,andstingets 

beslut, anhåller landskapsstyrelsen vördsamt att Landstinget måtte be

handla ärendet i skynds am ordning. 

I 
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handla ärendet i skyndsamt ordning. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen 

förelägga Landstinget till antagande ~edanstående ~ 
·L a n d s k ~ p s 1 a g 

om tillämpning av lagen om förskottsuppbörd i landskapet Åland_. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 §. 

117 

vördsamt 

Förskott på kommunalskatt skall innehållas och erläggas enligt lagen 

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

samma utfärdade stadganden för sådan inkomst, för vilken kommunalskatt 

enligt landskapslagstiftningen skall utgå. 

Skall förskott innehållas eller erläggas enligt lagen om förskottsupp

börd för sådan inkomst, som enligt landskapslagstiftning en icke anses 

som skattbar inkomst vid kommunalb esk~ttningen, skall arbetsgivare lik

väl verkställa förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd om 

icke löntagaren företer sådant avgörande av vederbörande skattedirektör, 

varom stadgas i 17 §sagda lag. 

2 §. 
Med enligt denna lag influtna förskottsbelopp förfares såsom i be

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

3 §. 
För verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas sådan 

förordning, .som ayses i 70 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd. 

4 §. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960 och genom densamma upp

häves l andskapslagen den 23 november 1948 angående förskottsuppbörd av 

kommunalskatt och folkpensionspremie i landskapet 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 

inkoms t~ som erhållits under tiden från och med den 1 januari 1949 till 

och med den 31 deceL1ber 1959, skall vad i 1 mom. 'är stadgat icke utgöra 

hinder för tillämpning av nämnda l ag också vad beträffar förskott på kom
rnunalska tt. 

Marie_hamn, den 20 november 1959. 

På l~n sQ,pss1tyrelsens vägnar: 

Lantråd !2" 0 kc~ g Jo'hansson 

. . . rlandskapssekreterare 
I 

.1 
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R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens 

proposition med förslag till lag om förskotts

uppbörd. 

Till Riksdagen har överläunats Regeringens proposition N2 27 med förslag 

till lag om förskottsuppbörd, och har Riksdagen, som i ärendet emottagit 

tatsutskottets betänkande m 44 samt Stora utskottets betänkanden N:ris 

o och 80 a, antagit följande lag: 
LA G 

om förskottsuppbörd. 

I enlighet med RikPdagens beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 

För erläggande av den skatt, som årligen utgår till staten på grund 

inkomst och förmögenhet (statsskatt), den skatt, som utgår till kommun 

grund av inkomst (kommunalskatt), den kyrkoskatt, som tillkommer för

samling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosam

fundet, samt den försäkringspremie som tillkommer folkpensionsanstalten 

(folkpensionspremie) 1 verkstilles i enlighet med vad i denna lag stadgas 

under skatteåret förskottsuppbörd beträffande sådan inkomst och förmögen

het, på grund varav sagda skatter eller försäkringspremie skall erläggas. 

Förskottsuppbörd enligt denna lag verkställes icke beträffande sjömans

inkomst, som avses i lagen om sjömansskatt. 

2 §. 
Förskottsuppbörden verkställes i form av förskottsinnehållning eller 

förskottsbetalning. 

3 §. 

])en förskottsuttaxering per skattöre, som skall tillämpas vid förskotts

uppbörden av kormnunalskatt samt av kyrkoskatt till evangelisk luthersk 

församling, fastställes årligen av statsrådet för följande år på grund av 

det förslag som för kommunens del gjorts av kommunens fullmäktige och för 

församlingens del av vederbörande församlingsmyndighet. 

Vid förskottsuppbörd av kyrkoskatt till församling inom det ortodoxa 

kyrkosamfundet tillämpas förskottsuttaxeringen per skattöre för den 

evangelisk-lutherska församlingen på beskattningsorten. 

2 kap. 

Förskottsinnehållning på lön, pension och livränta. 

4 §. 
Arbetsgivare är skyldig att verkställa förskottsinnehållning på den 

lön han utbetalfT. 
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Med ;hön avses -,-c,rje slag av lön, arvode, tantiem samt annan förmån och 

sättni~~, som erlägges för tjänst eller befattning, så ock för arbete, 

ppdrag eller tjänst, som emot ersättning utföres för arrets- eller upp

ragsgivares räkning. Är den som utför arbetet eller uppdraget, i denna 

in verksamhet en självständig företagare, betraktas den därför erlagda 

rsättningen likväl icke som lön. 
rrLll lönen hänföres även bostad, kost och andra naturaförmåner, vilka 

beräknas i penningar i enlighet med grunder, som av finansministeriet _ 

fastställas, 
Med §:!',°2_e_!~g_~v~r::~ avses den, för vars räkning det arbete utföres för 

vilket lönen erlägges. Äro arbetsgivarna flere, ansvara de solidariskt 

skyldigheter enligt denna lag. 

5 §. 
Förskottsinnehclllning skal],. även verkställas på pension och livränta, 

ek icke på försörjningsl~-f~-T: 0fivränta, som erlägges i enlighet II!2d la

gen om olycksf21lsförs2kring. Härvid skall vad som gäller om förskotts

innehållning på lön, äg2 motsvarande tillämpning. 

6 § 0 

Oberoende av huruvida betal~ingen bör betraktas som lön, skall för

,skottsinnehållning verkställas~ 

1) på uppträdande konstnärs arvode; 

2) på författar-, översättnings-, tecknings- eller annat upphovsmanna

de, som erlagts av förläggare av bok, tidning, tidskrift eller annan 

,-,'lika tion Y 

3) på ar:!kvisi tions- inköps- eller försäljnings ombuds arvode; 

4) på handelsresandes, ortsförsäljares eller handelsrepresentants ar-

Försl,rnttsinnehållning, som avses i 1 mom., ;3kall likväl icke verkstäl

om mottagaren av arvodet nyttjar i handelsregistret införd firma 

eller är registrerad förening. 

Vad i denna lag :::;- q,C_~l..s om lön, arbetsgivare och löntagare, äger mot

varande tillämpning beträffande sådant arvode, på vilket förskottsinne

llning jämlikt denna paragraf skall verkställas, samt utbetalaren och 
ttagaren av detta. 

7 §. 
Erlägges lönetillgodohavande;av medel, som influtit till utsöknings

dighet, eller av egendom, som överlåtits till konkurs, är utsöknings

digheten eller förvaltaren av konkursboet skyldig att verkställa för

ttsinnehållning. På utsökningsmyndigheten eller förvaltaren av kon

sboet tillämpas härvid, vad i denna lag stadgas om arbetsgivare. 



-3-

8 §. 

- 120 

Gottgörelse, som erlagts såsom ersättning för kostnader, vilka åsam

kas löntagare för arbetets utförande, betraktas icke såsom lön, i den 

mån den ej överskrider det beräknade beloppet av dessa kostnader. 

Har löntagare för utförande av arbetet sådana kostnader, som vid be

skattningen må avdragas och för vilka han icke erhåller särskild ersätt

ning, må dessa kostnader avdragas från lönebeloppet, förrän förskotts

innehållningen verkställes. 

P å finansministeriet ankommer att fastställa grunder för beräkning av 

de kostnader, som avses i denna paragraf. 

9 §. 

Främmande lJakts beskickning och sådant konsulat i Finland, vars chef 

är utsänd konsul, samt med dem jämförbar annan utländsk representation äro 

icke skyldiga att verkställa förskottsinnehållning. 

10 §. 
Förskotts innehållning på lön bör verkställas i samband med varje ut

betalning av lön ell er, då lönen gottskrives vederbörande, vid dess in

förande på konto. 

Vad i 1 mom~ är stadgat äger motsvarande tillämpning på lön som erläg

ges i förskott. 

Utan hinder av vad ovan i denna paragraf är stadgat, må finansministe

riet, då löneutbetalning sker oftare än en gång i månaden, berättiga ar

betsgivaren att verkställa förskottsinnehållning med längre mellanti d, 

dock minst en gän~ i månaden. 

11 §. 
Finansministeriet fastställer erforderliga tabeller för f·:5rskottsinne

hällning på lön, som utbetalas med regelbundna mellantider. Tabellerna bö-

ra ätminstone fastställas för lönebetalningsper ioder av en dag, en vecka, 

tvä veckor och en månad. 
.,_ 

De tabeller, som avses i 1 mom., böra uppgöras så, att de belopp, som 

skola innehållas på lönebelopp, vilka utbetalas för olika tidsperioder, 

sävitt möjligt motsvara det sammanlagda beloppet av statsskatt för löntaga

rens totala lön under skatteåret, jänliikt 3 § beräknade koITL~unal- och kyr

koskatter samt folkpensionspremien. 

1 2 §. 
Åt de skattskyldiga, beträffande vilka förskottsinnehållning kan komma 

ifråga, gives för varje skatteår en skattebok i enlighet med formulär, som 

fastställes av finansministeriet. 

Skatteboken gives åt den skattskyl dige av skattedirektör en för det 

Skattedistrikt, till vilket den skattskyldiges h emkommun hör. På ansökan 
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skattebok även utgivas av skattedirektören för annat skattedistrikt. 

Då skatteboken utgives, skall skattedirektören bestänw1a den i 11 § 

avsedda tabell? enligt vilken förskottsinnehållning skall verkställas av 

den skattskyldige, samt foga tabellen till skatteboken. 

Då skäl därtill yppas, skall skattedirektören ånyo bestämma den tabell, 

som vid förskottsinnehållningen skall tillämpas. 

13 §. 
på lön, som huvudsakligen med regelbundna mellantider utbetalas åt lön

tagare för hans huvudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas på 

grund av den tabell, som bestämts jämlikt 12 § 3 rnom. Finansministeriet 

n1å likväl berättiga arbetsgivare, sor,1 förrättar uträkningen av lönerna 

med särskilda maskiner, att verkställa förskottsinnehållningen med avvi

kelse från tabellen, likväl så, att det innehållna beloppet må avvika 

från motsvarande innehållning enligt tabellen med högst ett belopp som 

motsvarar en procent av den innehållning underkastade lönen. 

Företer löntagare i fall, som avses i 1 moin. 9 icke sin skattebok, 

skall förskottsinnehållning verkställas i enlighet med tabell, soE1 be

stämmes av finansministeriet. 

På lön, som icke huvudsakligen utbetalas L.led regelbundna mellantider 

eller som erlägges för bisyssla eller tillfälligt arbete, skall förskotts

innehållning verkställas enligt en procentsats, som fastställes medelst 

förordning och som ej må överstiga femtio procent. När1mda procentsats 

r.uå fastställas olika beroende av lönegrunderna och lönens storlek. Inne

hållning enligt detta n1oment skall likväl icke verkställas på lön, sor;1 

understiger tvåtusen mark. 

Förskottsinnehållning verkställes icke till större belopp än den i 

:penningar utbetalda lönen. Vid innehållningen länmas av det belopp, som 

skall innehållas, den del obeaktad, som överstiger jäJ;ma tio mark. 

14 §. 

Utbetalas eller gottskrives lön, på vilken förskottsinnehållning jäm

likt 13 § 1 mon1. skall verkställas, för en längre tid än en månad, inne

.hålles därvid av lönen så mycket, som proportionellt beräknat borde inne-

för de månader, för vilka lönen utbetalas eller gottskrives. 

finansministeriet ankor;m1er att utfärda bes tämiiielser om huru för

otts ir-i_..nehållningen skall verkställas på lön i säsongarbete och semester

Bättning samt lön, som endast delvis utbetalas med jänma L1ellantider. 

15 §. 
Då förskottsinnehållning skall verkställas på lön, som erlägges åt 

ä eller flere löntagare gemensamt, och utredning icke företes om huru 

en fördelar sig mellan dem, skall innehållningen verkställas på det ge

samma lönebeloppet i enlighet fri.ed 13 § 3 mom. 

- -----~----------------------.... 
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Därest efter verkställd innehållning utredes, huru den lön, som avses 

i 1 morn 9 fördelar sig mellan löntagarna, skall skattedirektören för det 

skattedistrikt, där innhållningen verkställts, på anhållan fördela inne

hållningen mellan löntagarna i proportion till lönerna och i stället för 

det gemensanma innehållningsbevise t åt envar av der:i utgiva ett särskilt 

bevis. 
16 §. 

Är det uppenbart, att löntagares inkori:1st under skatteåret icke stiger 

till belopp 1 för vilket han är skyldig att erlägga stats- eller kommunal

skatt, förordnar skattedirektören för det skattedistrikt, till vilket lön

tagarens hernko111mun hör på s.r~hållan av denne 9 att förskottsinnehållning 

ickeskall verkställas. Då skäl därtill föreligger, skall sagda förordnan

de begränsas endast till viss lön eller till lön som utbetalas under 

viss tid eller intill visst maximibelopp. 

Då löntagare enligt stadga11dena om stats- eller korinnunalskatt må bevil

jas andra än i 8 § avsedda avdrag, som icke beaktats vid utarbetandet av 

de tabeller, som nämnas i 11 §, må i 1 IIlOEl. avsedd ska ttedirektör på an

hållan av löntagaren förordna, att förskottsinnehållningen jämlikt 13 § 

1 mom. skall verkställas till mindre belo1.p, än vad som annars borde ske. 

Skulle i 13 § 3 mom. avsedd irh~ehållning uppenbarligen vara alltför stor 

jämförd med det belopp, so:m slutligt skall erläggas, må skatte direktören 

likaså förordna, att innehållningen skall ske till mindre belopp. 

Förordnande, som avses i 2 moru. 9 må på anhållan av arbetsgivare utfär- _ 

das även av skattedirektören för det skattedistrikt, till vilket arbets

givarens hernkornmun hör, då fråga är 0111 avdrag, som enligt enhetliga grun

der tillkommer viss grupp av löntagare. 

17 § 0 

Uppkonrruer oklarhet om huruvida förskottsinnehållning skall verkställas 

eller om innehållningen skall verkställas i enlighet med 13 § 1 eller 3 

mom. eller or1 vad so1~1 vid innehållningen för övrigt bör iakttagas, av

göres ärendet på anhållan av arbetsgivaren eller löntagaren av skatte

direktören för det skattedistrikt, till vilket arbetsgivarens hernkonmun 

som framställer anhållan i enlighet med 1 mom., bör förete för 

avgörande behövlig utredning. Därest avgörande meddelats på an

av arbetsgivare eller därest det Lie ddela ts på anhållan av lön ta

re och denne hos arbetsgivaren påyrkar tillämpning av detsamma, skall 

t tilläri1pas vid den förskottsuppbörd, för vilken det meddelats. Gil

för avgörandet må likväl icke utsträckas :1töver utgången av 

alenderåret efter det, under vilket avgörandet meddelats. 
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18 §. 
Anmälar löntagare i god tid före löneutbetalningen, att han önskar 

större förskottsinnehållning på sin lön än i 13 § stadgas, skall inne

hållningen verkställas i enlighet med hans anhållan. 

19 §. 
Förskottsinnehållning verkställes så, att arbetsgivaren avdrager inne

hållningsbeloppet från den lön, sm:1 skall utbetalas i penningar . 

.Arbetsgivare är skyldig att inom tre dagar efter det förskottsinne

hållningen skett, dock senast vid arbetsförhållandets upphörande, i lön

tagarens skattebok anbringa av honom anskaffade skattemärken till ett be

lopp, som notsvarar det innehållna beloppet. Skattemärkena böra makuleras. 

Är arbetsgivare staten eller dess inrättning eller ko1mnun, skall för

skottsinnehållningen verkställas utan användning av skattemärken. Lika

ledes skall förskottsinnehållningen verkställas utan användning av skatte

märken, då skattenämnden i arbetsgivarens hemko1~1111un på ansökan beviljat 

rätt därtill åt koi;munsaEu;:1anslutning, åt församling inom den evangelisk

lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller, i enlighet r.1ed 

vad därom medelst förordning stadgas, åt annan arbetsgivare. De innehåll

na beloppen skola inbetalas på statens postgirokonto inom 20 dagar efter 

utgången av den kalendermånad, under vilken innehållningen skett, och 

redovisning däröver skall tillställas skattedirektören i enlighet med vad 

däron medelst förordning staqgas. Finansuinisteriet Illå likväl på ansökan 

berättiga arbetsgivare att inbetala de innehållna beloppen på statens 

postgirokonto senare än vad ovan är sagt. För den förlängda betalningsti

den skall erläggas av finansministeriet fastställd ränta. 

Arbetsgivare är skyldig att i löntagarens skattebok göra sådana an

teckningar, om vilka medelst förordning stadgas. 

Utan hinder av vad i 3 molll. är stadgat~ må finansministeriet berättiga 

eller förplikta i sagda r;1or:1ent avsedd arbetsgivare att i särskilda fall 

verkställa förskottsinnehållning meu J.nvändning av skattemärken. 

20 §. 
Åt löntagare, som icke företer sin skattebok, skall över förskottsin

llehållningen givas ett innehållningsbevis enligt formulär, sorn fastställes 

av finansministeriet. Vad i 19 §är stadgat or;1 skattebok, äger r;10tsvarande 

tilläE1pning beträffande innehållningsbevis. 

21 § 0 

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall vid inköp av skattemärken begagna 

finansministeriet fastställd rekvisitionsblankett, som av säljaren 

es med stär11pel och datu111. Köparen skall förvara dessa blanketter, 

0111 om verifikationer hörande till bokföringen är stadgat. 
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22 §0 
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Arbetsgivare är gentemot staten ansvarig för belopp, som han, i hans 

tjänst stående person eller annan företrädare för honor,1 jämlikt 19 § 

innehållit på löner. 
Har arbetsgivare delvis eller helt försunmat att i enlighet med 19 § 

anbringa skattemärken till ett belopp~ soi;1 n10tsvarar innehållningen, i 

löntagares skattebok eller på löneinnehållningsbeviset eller att inom 

stadgad tid inbetala de innehållna medlen ellE:;r i 19 § 3 mom. avsedd 

ränta på postgirokonto, skall skattedirektören för det skattedistrikt, 

till vilket arbetsgivarens hemkommun hör, ofördröjligen påföra arbets

givaren till betalning det försummade beloppet samt skattetillägg 1 som 

skall erläggas vid försummad skattebetalning, beräknat från utgången av 

den kalendermånad, under vilken förskottsinnehållningen verkställts, in

till den fastställda betalningsdagen. Rättar arbetsgivaren sin försunnnel-

se omedelbart, då han märkt den eller erhållit uppl.J.laning, påf,':res honoiil 

endast skattetillägg. Över debiteringen skall åt arbetsgivaren utgivas en 

debetsedel. 

23 § 0 

Har förskottsinnehållning verkställts till någon del eller alls icke 

eller har ett för stort belopp innehållits, må arbetsgivare för att rätta 

felet i Iilotsvarande grad hö ja eller sänka det belopp, so111 vid senare löne

utbetalning under sanma kalDnderår skall innehållas. Innehållningen 1~1å 

likväl icke utan löntagarens saEitycke ökas med mer än tio procent av det 

lönebelopp, som härvid erlägges. 

Kan arbetsgivaren icke indriva icke innehållet belopp från löntagaren 

på sätt i 1 ri10n. stadgas, skall skattedirektören för det skattedistrikt, :t 

till vilket arbetsgivarons hemkoEmun hör, påföra sagda belopp. på yrkande 

av arbetsgivaren och efter att ha hört löntagaren att erläggas av denne 

som förskottsbetalning. Deb:htering Elå likväl icke verkställas, därest 

arbetsgivarens yrkande icke delgivits löntagaren innan slutet av april 

Lånad året efter det kalenderår, under vilket innehållningen borde ha 

verkställts o På förskott, son påförts löntagaren och som avses i detta 

Tuoment, äger uotsvarande tillämpning, vad som gäller om förskott, soE1 

uppbäres som förskottsbetalning för det år under vilket förskottsinne

hållningen borde ha verkställts. 

24 §. 
Har arbc:;tsgivare helt 8ller till en del underlåtit att verkställa för-

, 
innehållning, skall skattedirektören i det skattedistrikt, till vil-

t arbetsgivarens hernkoE1ri:1un hör, ålägga honom att erlägga det icke inne

llna beloppet till staten" 
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Arb2tsgivare ålägges likväl icke ovan i 1 mom. avsedda betalnings

skyldighet i den mån det utredes att de skatter och den folkpensionspre

nrie, som skola utgå på den innehållning underkastade lönen, eller ock 

förskott, som avses i 23 § 2 mom., erlagts eller att därå icke utgått 

stats- eller kom111unalskatt. Företes sådan utredning, efter det betal

ningsskyldigheten blivit arbetsgivare ålagd medelst laga kraft vunnet 

beslut, skall skattedirektören i motsvarande mån undanröja betalnings

skyldigbeten och förordna, att det belopp, som arbetsgivaren redan er

lagt till staten, skall återbäras. På det belopp, som skall återbäras 7 

erlägges ingen ränta. 

Har förskottsinnehållning till en del icke verkställts på grunu av 

att arbetsgivare beräknat värdet av de naturaförmåner, som givits såsom 

lön, alltför lågt eller beloppet· av de kostnader, som avses i 8 §, allt

för högt, skall arbetsgivaren åläggas i 1 mom. avse~d betalningsskyldig

het endast i den mån han avvikit från de fastställda beräkningsgrunderna 

eller annars bör hava varit medveten om beräkningens felaktighet. 

25 §. 
Arbetsgivare, som försummat att verkställa förskottsinnehållning, skal 

förutom vad i 24 § stadgas, åläggas att åt staten betala skattetillägg, 

som skall erläggas vid försummad skattebetalning, räknat från utgången 

av den kalendermånad, under vilken innehållningen bort verkställas, in

till den fastställda betalningsdagen. Från påförande av skattetillägg 

må likväl avstås, om det belopp, som försummelsen berör, är ringa. 

Arbetsgivare skall påföras skattetillägg, oaktat han rednn erlagt det 

icke innehållna beloppet till staten eller med stöd av 24 § 2 mom. icke 

ålägges att erlägga detsanuna. Skattetillägget beräknas i det förra falle· 

intill betalningsdagen och i det senare fallet intill utgången av året 

efter det,under vilket innehållningen hade bort verkställas. 

26 §. 
Förrän debitering, som avses i 24 och 25 §§, verkställes, skall arbet 

givaren såvitt möjligt höras i saken. Debiteringen bör ske senast före 

utgåLgen av det sjätte året från och med utgången av det år, under vilke 

förskottsinnehå~lningen hade bort verkställas. 

Ansökan om undarröjande av betalningsskyldighet med stöd av 24 § 
2 mom. skall göras inoL.1 fe1-;i år efter utgången av det år, under vilket 

arbetsgivaren ålagts betalningsskyldighet. Har ifrågavarande skatt eller 

folkpensionspremie erlagts under det felilte året eller senare, må ans,öka 

likväl göras inom ett år efter utgången av det år, under vilket betal
ningen ägt rum. 
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27 §. 
pB belopp, som påförts arbetsgivaren med stöd av 22, 24 och 25 §§ 

skaJ.:i' tilläL1pa 0
• vad som är stadgat om utmätning av skatter och Oill skat

tetillägg på grund av försunmiad skattebetalning. Skattetillägg utgår lik

v21 icke på grund av försummad betalning av skattetillägg sohl av;' ·· c; i 

22 eller 25 §. 
Vad soL1 är stadgat om förmånsrätt för lönefordran, som uppkonmi t av 

arbetares arbetsförhållande, skall äga motsvarande tillämpning på belopp, 

soL1 påfört2 arbetsgivaren och sori1 avses i 1 L10m. 

28 §. 
:Då särskilt vägande skäl det påkalla, må finansministeriet på därom 

gjord 3nsökan enligt pröv::iing avlyfta icke innehållet belopp, som arbets

giva:<.:·e påförts med stöd av 24 § samt skattetillägg, sor.1 avses i 25 och 

27 §§. 

I iLn berättelse, som regeringen i enlighet med 29 § riksdagsorc1ningen 

ave;iv.::r tilJ riksdagen, skola upptagas enligt 1 mom. medgivna befrielser, 

förs2vi tt de för en och sam:aa arbetsgivare övers tiga 200. 000 n1ark. 

På grund av särskilda skäl må finansministeriet på ansökan bevilja 

anstånd med erläggande av belopp, som avses i 1 mom. Finansministeriet 

må även berättiga skatteuppbördsmyndighet att bevilja anstånd inoru grän

ser, son1 föreskrivas av ministeriet. 

29 § • 

.Arbetsgivare skall på uppiimning av skattedirektör, skatte- eller för

skottsinspektör eller vederbörande tjänsteIJan vid finansr:1inisteriet eller 

skattebyrå för granskning förete sina böcker, originala lönelistor, -kar

totek och -avtal, kvittenser sai:,1t övriga handlingar, sor;1 belysa förskotts

innehållningen, så ock löntagarnas till honom inläLmade ska tteböckor, 

samt lä1ma jäLwäl övriga uppgifter, som kunna vara av nöden för kontrol

len. Handlingarna skola såvitt möjligt granskas i arbetsgivarens affärs

lokal. Löntagare är även skyldig att på anfordran till granskning förete 

sin skattebok sant sina löneinnehållningsbevis ävensom övriga handlingar, 

SoL1 han har i sin besittning och som kunna belysa saken. 

Överexeku tor sat:1t lsnsman och polisinrättning äro skyldiga att lämna 

myndigheterna nödig handräckning vid de granskningar, som avses i 1 molll, 

30 §. 
Genori.l förordning Llå särskilda stadganden utfärdas om de grunder, en

ligt vilka förskottsinnehållning skall verkställas på de pensioner staten 

lltbetalar, eller föreskrivas, att innehållning på dem icke skall verk
St3.llas. 

- ·-·----·-·--------- ---------------~---------liiiiiiililiilililll 
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3 kap. 

Förskottsinnehållning på dividend. 

31 §. 

127 

Aktie bolag skall från dividend, som det utbetalar, såson1 förskotts

innehållning innehålla en medelst förordning fastställd del, likväl 

högst 50 procent. 
Såsom dividend, som avses i 1 mo~., betraktas även av aktiebolag 

betalad eller gottskriven ränta på lån, som av bolaget upptagits, om 

~~ntan fastställts att helt eller delvis vara beroende av bolagets års

vinst eller dividend eller om lånet medför delaktighet i bolagets års

vinst. 

32 §. 
Fcrskottsinnehållning verkställes icke på di vid.end, som erlägges åt 

staten eller dess inrättning, komnun, kommunsammanslutning eller r"örsam

ling eller åt person eller sanm1anslutning, som företer utredning om att 

han _enligt lagen icke är skattskyldig för inkomst av sagda slag. 

Är det uppenbart; att dividendtagares inkomst under skatteåret icke 

stiger till belopp, för vilket han är skyldig att erlägga stats- eller 

kommunalskatt, förordnar skattedirektören för det skattedistrikt, till 

vilket dividendtagarens hemkommun hör, på anhållan av denne, att för

skottsinnehållning icke skall verkställas. 

På villkor, som fastställas genom förordning, är dividend, som ut

betalas till inhemskt aktiebolag eller andelslag för detsarmrra tillhöriga 

aktier, även befriad från förskottsinnehållning. 

Utan hinder av stadgandena ovan i denna paragraf skall förskottsinne

hållning verkställas, därest utredning, sor,1 behöves för utbetalning av 

dividend utan förskottsinnehållning, icke företes dividendutbetalaren in

nan reJovisning enligt 33 §avgivits. 

33 §. 
Belopp, som jämlikt 31 § innehålli ts av dividend, skall senast inom 

en månad efter det dividenden kunnat av vederbörande lyftas eller gott

skrivits ~onom inbetalas på statens postgirokonto. Samtidigt skall till 

skattedirektören för det skattedistrikt, där den, som utbetala$ dividen

den, har sin hemort, ingivas sådan redovisning, varom medelst förordning 
Rtadgas. 

34 §. 
Över förskottsinnehållning av dividend skall åt dividendtagaren ut

färdas bevis i enlighet med formulär, som fastställes av finanswiniste-



-11- 128 

35 §. 
Vad i 22-26 §§ samt 27 § 1 mom. och 29 § är stadgat, skall äga mot

svarande tillämpning även beträffande förskottsinnehållning av dividend1 

4 kap. 
Förskottsbetalning. 

36 §. 
Från skattskyldig, som åtnjuter inkomst av fastighet, rörelse eller 

yrke eller annan sådan skattepliktig inkomst, på vilken förskottsinne

hållning icke skall verkställas, eller har beskattningsbar förmögenhet, 

verkställes förskottsbetalning. 
Förskottsbetalning verkställes likaså från delägare i öppet bolag, 

dödsbo eller annan i 5 § folkpensionslagen avsedd sanm1anslutning för 

der 1 -ilkpensionspremie, som jämlikt nämnda lagrum skall påföras honom. 

37 §. 
Vid förskottsbetalning skall den skattskyldige erlägga ett belopp, 

som motsvarar den statsskatt, vilken han enligt gällande skattefot 

borde erlägga för sin inkomst och förmögenhet vid den senast förrättade 

beskattningen, samt den ko.mmunal- och kyrkoskatt ävens 01:1 folkpensions

premie han 1:1ed tilläElpning av ovan i 3 § nä1~mda uttaxering per ska ttöre 

och per skattöre utgående folkpensionspremie borde erlägga på grund av 

de inkomster av fastighet, rörelse eller yrke eller de vid fastställand 

av försäkringspremie, so111 avses i 36 § 2 mom., beaktade inkomster, vil 

ka han vid sagda 'beskattning beräknats hava haft i hemkommunen, samt 

på grund av sådana personliga inkomster , so:c.1 han vid sagda beskattning 

ansetts hava haft och på vilka förskottsinnehållning icke skall verk
ställas. 

Har skattskyldig vid senast förrättade beskattning påförts komr:1unal

och kyrkoskatt för inkomst av fastighet, rörelse eller yrke eller ock 

folkpensionspremie på annan ort än i her:lkommunen, bör förskottet till 

denna del fastställas sä:skilt med motsvarande tillämpning av vad i 1 mor 
är stadgat. 

38 §. 
Har skattskyldig vid senast förrättade beskattning påförts skatt äve 

för sådan inkor:1st, som ej kan anses återkomraa under skatteåret, må sagda 

inkomst icke beaktas vid bestämmandet av förskottets storlek. 

Har i skattskyldigs vid statsbeskattningen beskattningsbar inkomst 

ingått ner än 10 procent av sådan inkomst, på vilken förskottsinneb.åll

ning bör verkställas, skall från det ovan i 37 § avsedda belopp ., som 

motsvarar statsskatten, avdragas beloppet av den statsskatt, som kan 
beräknas bliva erlagt genom förskottsinnehållning. 
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39 §. 
Bör det till följd av konjunkturväxlingar eller fluktuationer i pen

ningvärdet eller av andra särskilda orsaker anses, att beskattningsbar 

inko11st av fastighet, rörelse eller yrke eller ock föru1ögenhetsvärden 

allmänt eller på något ourråde stigit över eller sjunkit under nivån vid 

senast verkställda beskattning, nå finansL1inisteriet förordna, att i 37 
§avsedd inkoL1st eller där avsett för:r;1ögenhetsvärde, sor1 skall utgöra 

grund för förskottet, i hela riket eller vissa delar därav skall höjas 

eller nedsättas r,1ec~ ett visst belopp. 

40 §. 
Har ovan i 36 § avsedd skattskyldig icke vid senast verkställda be

skattning påförts skatt för inko111s t eller för:r;1ögenhe t, so1i1 avses i närm

da paragraf, skall storleken av det förskott, sora skall uppbäras, fast

ställas enligt beräkning. 

41 §. 
Kan skattskyldigs inkoust av fastighet, rörelse eller yrke under det 

senast tilländalupna skatteåret beräknas ha ökat eller minskat ned Her 

än 10 procent jämfört ued i;1otsvarande irkor.1st under föregående skatteår 

eller är det uppenbart, att inkomsten väsentligt ko:r;mer att förändras, 

skall den i 37 § avsedda inkomsten enligt uppskattning ökas eller Iilins

kas sant förskottet fastställas på denna höjda eller sänkta inkonst. 

42 §. 
Skulle beloppet av förskott unders tiga 2. 000 mark, r;1å förskottet icke 

fastställas • 

43 §. 
Förskott, soEl avses i 3 7 § 1 Bor;i. fastställes av ska ttedirektören i 

det skattedistrikt, där den skattskyldige vid senast förrättade beskatt

ning hade bort påföras statsekatt, sant förskott, som avses i 37 § 2 mom.J 

av vederbörande skattedirektör. Skattedirektören bör draga försorg om 

att förskottsskattelängd uppgöres och förskottsdebetsedlarna utskrivas. 

Angående den tid, ino11 vilken debiteringen av förskottet bör slutfö

ras, stadgas l~1edelst förordning. 

Har förskott icke påförts under den tid, so11 avses i 2 mon., eller har 

det uppenbarligen fastställts till alltför lågt belopp, skall vederbörande 

Skatteclirektör skyndsaE1t och senast före utgången av soptenber E1ånad un

der skatteåret verkställa debiteringen sai-,1t draga försorg on att tilläggs

längderna uppgöras och förskottsdebetsedlar utskrivas. 

Har ,person, som icke på grund av sin bonings- eller he1,10rt är skatt-

13kyldig i Finland, här tillfälligt i 36 § avsedd inko:r;1st, :r;iå honou på

föras förskott oberoende av c1e fatal je tider, so1i1 näLmas i 2 och 3 rnoiil. 

-----~--------------~------
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44 §. 

Är även annan person än den skattskyldige jä:rnlikt beskattningslagen 

ansvarig för skatt eller folkpensionspreuie, SOYil påföres honon på grund 

av inkonst eller förnögenhet, är denna person liksou för sitt eget för

skott ansvarig för det förskott, sou enligt detta kapitel påförts den 

skattskyldige. Berör den andra personens ansvar enligt beskattnings

lagen endast skatt eller folkpensionsprenie på grund av visst slag av 

inkonst eller förnögenhet eller annars endast en del av skatten eller 

preHien, är han ansvarig endast för uotsvarande förskott eller del där-
av. 

45 §. 
Då jäulikt 44 § även annan person än den skattskyldige ansvarar f.ör 

hela förskottsbeloppet, skall förskottet på sätt i 43 § är stadgat de

biteras att solidariskt erläggas av den skattskyldige och de personer, 

soEl ansvara för förskottet. I förskottsskattelängden och pä förskotts

debe~edeln skola härvid antecknas de personer, son ansvara för för
skottet. 

Har i förskottsskattelängden icke gjorts i 1 DOEl. avsedd anteckning 

OEl person, sou är ansvarig för förskott, eller är annan person ansvarig 

blott för en del av förskottet, skall vid behov skattedirektören för det 

skattedistrikt, där clebi teringen ägt rur:1, efter att hava hört ovan av

sedd person, bestänr:.ia, att denne jänte den skattskyldige solidariskt 
ansvarar för erläggande av förskottet eller en del därav. 

46 §. 
Är det på grund av att den skattskyldiges beskattningsbara inkonst 

eller förnögenhet r.1inskat eller av annan orsak uppenbart, att förskott 

fastställts till ett större b2lopp, än vad som erfordras för erläggande 

av de skatter och den folkpensionsprenie, för vilka det skall användas, 

skall skattedirektören för det skattedistrikt, där förskottet fastställts, 

sedan den skattskyldige företett nödig utredning, ånyo fastställa för

skottet sant draga försorg därorJ., att den skattskyldige gives ny för

skottsdebetsedel i enlighet här111ed .. Företer den skattskyldige utredning 

däran, att han under skatteåret icke kor;:mc;r att ha sådan inko1:1st eller 

föri:1ögenhet, för vilken förskott fastställts, eller att det av annan or

sak vore obefogat att uppbära förskottet, skall skattedirektören avlyfta 
detsarilna. 

Har skattskyldig påförts i 37 § 1 uou. avsett förskott i flere kormuner 

Skall skattedirektören för ett av de skattedistrikt, där förskotten fast

ställts, på anhållan av den skattskyldige rätta förskotten ned uotsva
:rando tillä111pning av vad i 1 fi101:1. stadgas. 
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Förskot t nå icke fastställas ånyo eller avlyftas på sätt i 46 § 1 

LlOLl· avses, såvida yrkande däro1~1 ickG fraiilställ ts före utgången av noveu 

ber nånad under skatteåret och förskottsbeloppet icke borde nedsättas 

11ed ri1inst 10 procent och åtninstone 2.000 nark. Utan hinder av vad ovan 

stadgats, nå i de fall, son avses i 43 § 3 och 4 mon., yrkande oEi, att 

förskott skall fastställas ånyo eller avlyftas, franställas inou två 

veckor efter det den skattskyldige erhållit kännedor:i on fastställande 
av förskottet. 

Försåvitt förskott enligt beskattningslagen använts för betalning av 

skatt eller folkpensionspremie, son påförts den skattskyldige eller hans 

nake, eller det avkortats eller blivit förordnat att återbäras åt honor11, 

rJå det icke längre ändras på grunu av yrkande, som avses i 46 §. 

Yrkande på att förskott skall fastställas ånyo eller avlyftas uå även 

göras av den, som jär"llikt 44 § ansvarar för erläggande av förskottet 

eller en del därav. På grund av yrkande, soiil frar.1ställ ts av sådan person, 
skall den skattskyldige höras. 

48 §. 
Förskottet uppbäres i sex rater vid tidpunktert som särskilt faststäl 

las. Förskott vars belopp uppgår till högst 4. 000 i~iark, skall uppbäras 
i två rater. 

I de fall, son avses i 43 § 3 och 4 :mon. sant 46 §, uppbäres för

skottGt så sou däron nedelst förordning stadgas. Har förskott ned stöd 

av 46 § sänkts till ett nindre belopp, än vad son redan erlagts, skall 

skattedirektören förordna att det till övers uppburna beloppet ofördröj
ligen skall återbäras. 

Vid förskottsbetalning skall i tillär"1pliga delar iakttagas vad i be
skattningslagen är stadgat on skatteuppbörd. 

49 §. 

Ställer det sig för skattskyldig svårt att erlägga förskott på utsatt 

tid, uå skatteuppbt"rdSl~iyndighet på ansökan bevilja honou förlängd betal

ningstid, såfrant för erläggande av förskottet ställes godtagbar säker

het. På ogulclot förskott skall erläggas av finansuinisteriet fastställd 
ränta~ 

På belopp, soE1 skola erläggas vid förskottsbetalning, skall tillänpas 

Vad son är stadgat ou u tuä tning av skatter och or,1 skattetillägg på 'grund 
av försui~1111ad skattebetalning. 
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5 kap. 
Förhandsutbetalning. 

50 §. 

132 

Skatteuppbördsmyndighet skall under skatteåret på förhand utbetala 

till varje kommun 96 procent och till varje församling 88 procent av 
< 

det belopp, som erhålles, då den förskottsuttaxering per skattöre, som 

skall ~illämpas, multipliceras med antalet skattören, som för kommunen 

eller församlingen influtit vid den beskattning, som förrättats året 

före beskattningsåret. Därjämte skall skatteuppbördsmyndigheten till 

folkpensionsanstalten erlägga 96 procent av det belopp, som erhålles, 

då folkpensionspremien per skattöre multipliceras med det antal skatt

ören, som vid debiteringen året före beskattningsåret lagts till grund 

för premien. 

Ovan i 1 mom. avsett belopp bör erläggas till kommun, församling 'och 

folkpensionsanstalten månatligen i tolv lika stora rater om året så

lunda, att första raten erlägges i februari månad under skatteåret och 

sista raten i januari månad året efter skatteåret. 

Har med stöd av 39 § förordnats om höjning eller sänkning av den 

inkomst, som skall läggas till grund för förskottet, höjes eller ned

sättes det belopp, som på förhand skall erläggas till kommun eller för

samling på grund av de skattören, som påförts för inkomst av fastighet, 

rörelse eller yrke, i motsvarande mån. Då antalet skattören för person

liga inkomster i kommunen kan beräknas i beskattningen för skatteåret 

stiga eller sjunka med minst fem procent, höjes eller nedsättes det be

lopp, som bör erläggas på förhand på grund av skattörena för dessa . in

komster, likaså i motsvarande mån. Har det belopp, som på förhand 

skall erläggas å t kommunen, med stöd av detta moment höjts eller ned

satts, skall det belopp, som på förhand skall erläggas åt folkpensions

anstalten, även i motsvarande grad höjas eller nedsättas. 

På finansministeriet ankommer att fatta beslut om höjning eller ned

sättning av förhandsutbetalning på grund av 3 mom. Har en väsentlig 

ändring inträffat i den kommunala eller kyrkliga indelningen eller är 

det av andra särskilda skäl påkallat, skall ministeriet fastställa st,or

leken av förhandsutbetalningen med avvikelse från vad i 1 och 3 mom. 

är stadgat, enligt vad som bör anses skäligt. 

6 kap. 

Ändringssökande. 

51 §. 
Ändring av skattredirektörs beslut, som utfärdats med stöd av 
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12 § 3 mom. eller 43 §, må icke sökas innan anhållan om rättelse av 

beslutet ·gjorts, på sätt i 12 § 4 mom. eller 46 § förutsättes. Ändring 

må icke sökas i skattedirektörs avgörande, som avses i 15 § 2 mom. 

Är det jämlikt 1 mom. icke förbjudet att söka ändring, må den, som 

icke nöjes med beslut angående honom, vilket med stöd av denna lag ut

färdats av skattedirektör, anföra besvär däröver hos länsstyrelsen i 

det län, där hans hemkommun är belägen. Besvär över avgöranden, som av

ses i 16 § 3 mom., 17 § och 23 § 2 mom., anföras likväl hos länsstyrel

sen i det län, där arbetsgivarens hemkommun är belägen. Är ingen läns

styrelse enligt stadgandena i detta moment behörig att handlägga he

svären, anföras besvär hos länsstyrelsen i Nylands län. 

Statsombud och kommunalombud i skattenämnd äga likaså rätt att söka 

ändring i beslut, som avses i 17, 22, 24, 25 och 45 §§. 
Ändring skall sökas skriftligen. Besvärsskrivelsen skall översändas 

ti11 skattedistriktets skattebyrå eller länsstyrelsen inom 30 dagar från 

delgivningen. Besvärstiden för statsombud och kommunalombud räknas 

från den dag, då beslutet fattats. 

Den som önskar anföra besvär över beslut angående honom, som med 

stöd av 22, 24 eller 25 §§ eller i enlighet med 43 eller 45 §§ denna 

lag utfärdats av skattedirektör, på grund av att det utfärdats med orik

tig tolkning av lag eller att därvid begåtts uppenbart väsentligt miss

tag i sak eller att vid handläggningen av ärendet förekommit sådant med 

domvilla j~mförligt felt som avses i 25 kap. 21 § rättegångsbalken, må 

söka ändring hos länsstyrelsen, utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat 

och även efter den i 4 mom. stadgade fataljetiden. Sådana besvär må 

likväl icke anföras senare än under det sjätte året från och med början 

av det kalenderår, som följde på det, under vilket beslutet utfärdades. 

52 §. 
Besvär över beslut, som utfärdats med stöd av denna lag 1 skola i läns 

styrelsen handläggas såsom brådskande. Angående förfarandet vid hand

läggningen av besvären gäller i tillämpliga punkter, vad i beskattnings

lagen är stadgat. 

Beslut går i verkställighet. oaktat besvär anförts. Utslag med an

ledning av besvär över skattedirektörs avgörande, som avses i 17 §, 
skall icke tillämpas på förskottsinnehållning, som verkställts eller 

borde ha verkställts innan arbetsgivaren fått del av beslutet. 

Försåvitt förskott enligt beskattningslagen använts för betalning 

av skatt eller folkpensionspremie, som påförts den skattskyldige eller 

hans make, eller det avkortats eller förordnats att återbäras åt honom, 
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må förskottet icke längre ändras på grund av ändringsansökan, som avses 

i denna lag. 

53 §. 
Ändring i länsstyrelses utslag med anledning av besvär, som avses 

i denna lag, må icke sökas i andra än i 22, 24 1 25 och 45 §§ avsedda 

ärenden. 

På statens vägnar äger prövningsombud besvärsrätt i de ärenden, som 

avses i 1 mom. Om ändringssökande gäller för övrigt vad i beskattnings

lagen stadgas om sökande av ändring i länsstyrelses utslag. 

54 §. 
Finner part, att det med hänsyn till tillämpningen av lagen i andra 

liknande fall vore av vikt att länsstyrelsens avgörande angående honom, 

i vilket han jämlikt 53 § icke må söka ändring, underställes högsta för

valtningsdomstolens prövning,är han berättigad att hos högsta förvalt

ningsdomstolen anhålla om tillstånd att söka ändring. Samma rätt till

kommer även prövningsombud. Tillstånd att söka ändring av ovan avsett 

avgörande må även sökas av den, som visar att ändringssökandet är av 

synnerligen stor betydelse för honom även annars än i det ärende, var

om fråga är. 

Tillståndsansökan skall av prövningsombud senast före klockan 12 

den sextionde dagen från den dag utslaget gavs och av annan part inom 

samma tid från den dag, då han erhöll del av utslaget, ingivas till 

länsstyrelsen eller högsta förvaltningsdomstolen. Till tillståndsansökan 

skall fogas eller i densamma inryckas ändringsansökan, varjämte även 

länsstyrelsens utslag samt, om ansökningen icke gjorts på statens väg

nar, utredning om den tidpunkt, då sökanden erhöll del av utslaget, 

skola bifogas. Länsstyrelsen skall, utan att anskaffa de övriga parter

nas svaromål 1 översända dit inlämnad ansökan jämte i ärendet influtna 

handlingar till högsta förvaltningsdomstolen • 

7 kap. 

Särskilda stadganden. 

55 § . 
Har förskott innehållits el"ler uppburits för inkomst eller förmögen-

het, för vilken skatt och folkpensionspremie icke skola erläggas, och 

har förskottet icke heller annars använts för erläggande av skatt eller 

folkpensionspremie 1 skall beträffande innehållet belopp skattedirektö

ren för det skattedistrikt, där skatten för vederbörande borde fast

ställas, samt beträffande förskott, som uppburits, skattedir~ktören i 

det skattedistrikt, där förskottet påförts$ förordna om ofördröjlig 
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återbäring av det uppburna beloppet åt vederbörande. 
' 

56 §. 
Såsom arbetsgivares eller löntagares hemkommun betraktas den kommun, 

där han enligt beskattningslagen skall påföras siatsskatt. 

57 §. 
Över inlämnande av skattebok och innehållningsbevis till skatte

nämnden skall åt den skattskyldige utfärdas bevis. 

Angående utredning som skall bifogas skattedeklaration, då skattebok 

eller innehållningsbevis förstörts, försvunnit eller förkommit, stadgas 

medelst förordning. 

58 §. 
Har skattskyldig icke till sin skattedeklaration fogat skattebok 

eller annat över innehållning utfärdat eller i 105 § 2 mom. beskattnings 

lagen avsett bevis och har förskott, då skatten fastställdes, icke be

aktats, är han berättigad att på ansökan av skatteuppbördsmyndighet 

återfå, vad han betalat för mycket, såframt beloppet uppgår till minst 

tvåhundra mark. 

Ovan i 1 mom. avsedd ansökan skall göras hos skatteuppbördsmyndig

heten inom fem år från och med utgången av det år, som avses i den 

skattedeklaration, till vilket beviset hade bort fogas. Har i skatte

boken eller innehållningsbeviset använts skattemärken, skall skatte

boken eller innehållningsbeviset eller sådan utredning, som i 57 § 2 

mom. sagts, fogas till ansökningen. 

59 §. 
Har obegagnat skattemärke förstörts eller någon av misstag använt 

skattemärke, då sådant icke behövt användas, eller skattemärke av högre 

valör än stadgat, eller har skattemärke annars-blivit obehövligt, är 

vederbörande berättigad att på anhållan av skatteuppbördsmyndigheten 

återfå, vad han betalt för mycket, eller det belopp, som motsvarar 

skattemärkets värde. 

60 §. 
Om anförtroende av åligganden, som enligt denna lag ankomma på 

skattedirektör, åt annan tjänsteman vid skattebyrå stadgas medelst 

förordning. 

61 §. 
Envar är skyldig att hemlighålla, vad han i sin tjänst eller offent

liga befattning genom uppgifter, som lämnats, eller handlingar, som 

företetts för förskottsuppbörden eller kontrollen över denna, erfarit 

angående annans ekonomiska ställning eller affärsf.örhållanden eller 
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omständighet 9 som jämlikt lag eller särskild föreskrift uttryckligen 

eller på grund av sakens art uppenbarligen bör hemlighållas. 

Den som i strid med stadgandena i 1 mom. yppar vad som bör hemlig

hållas, straffes så som i 40 kap. strafflagen är stadgat. 

62 §. 
Den som genom falska uppgifter eller eljest svikligen undanhåller 

eller söker undanhålla staten vad enligt denna lag skall såsom förskott 

erläggas, straffes såsom i strafflagen säges och vare skyldig att till 

dubbelt belopp ersätta, vad han undanhållit eller försökt undanhålla 

staten. 

63 § .. 

Arbetsgivareg som försummar att inom fastställd tid erlägga av 

honom innehållet belopp till staten, straffes med böter eller fängelse 

ej över två år. 

Arbetsgivare eller hans företrädare eller annan person, som på 

annat än i 1 mom. avsett sätt underlåtit att fullgöra i denna lag stad

gad skyldighet, straffes, därest därför icke annorstädes i lag är strän

gare straff stadgats med böter eller, där omständigheterna äro synner

ligen försvårande, med fängelse ej över ett år. 

Åtal må eftergivas eller från dömande till straff avstås, om för

summelsen varit ringa och ofördröjligen rättats. 

64 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas medelst förordning. 

8 kap. 

Stadganden angående ikraftträdande och övergång. 

65 §. 
' 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, och genom densamma 

upphäves lagen den 4 oktober 1946 om förskottsuppbörd (696/46) jämte 

i denna gjorda ändringar, dock sålunda, att dess stadganden om inne

hållande av förskott på ränta fortfarande i tillämpliga delar skola 

förbliva i kraft vid verkställande av i lagen den 2 juni 1959 om avdrag 

vid beskattningen av deposition på skattelättnadskonto (242/59) avsett 

innehållande på belopp, som lyfts från skattelättnadskonto. Beträffande 

redovisning för innehållandet bör även härvid lända till efterrättelse, 

Vad i 33 § denna lag är stadgat. Av verkställigheten av lagen förut

satta åtgärder skola vidtagas, innan denna lag träder i kraft. 

66 § 
• 

Har arbetsgivare 1 förrän denna lag trätt i kraft, underlåtit att 
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verkställa förskottsinnehållning eller att erlägga det innehållna be

loppet till staten och har angående hans betalningsskyldighet icke, 

förrän denna lag trätt i kraft, givits beslut eller utslag~ som vunnit 

eller skall vinna laga kraft~ skall han i den ordning, som i denna lag 

stadgas, förständigas att till staten erlägga det icke innehållna eller 

icke erlagda beloppet samt skattetillägg därå i enlighet med 22 eller 

25 §. 
Har i 17 § 2 mom. lagen den 4 oktober 1946 om förskottsuppbörd av

sedd utmätning verkställts, innan denna lag trätt i kraft~ må verkstäl

ligheten slutföras i enlighet med härförinnan gällande stadganden. I 

övrigt må, efter det denna lag trätt i kraft, i nämnda moment avsedd 

innehållning eller utmätning icke verkställas. Har arbetsgivare under 

år 1959 underlåtit att verkställa förskottsinnehållning, skall, efter 

det denna lag trätt i kraft 1 vad som stadgas i 23 § 2 mom. äga motsva

rande tillämpning på det icke innehållna beloppet. Arbetsgivare, som 

förrän denna lag trätt i kraft till staten ertagt belopp, som han under

låtit att innehålla, eller som påförts sådan betalningsskyldighet, är 

i enlighet med 24 § berättigad att få betalningsskyldigheten undanröjd 

och det erlagda beloppet återburet, i den mån han icke indrivit eller 

icke längre förmår indriva det icke innehållna beloppet av löntagaren. 

67 §. 
Vad som är stadgat i 31 § lagen den 4 oktober 1946 om förskotts

uppbörd 1 skall även 9 efter det denna lag trätt i kraft, tillämpas på 

förskott, som innehållits eller bort innehållas, innan denna lag trätt 

i kraft. På sådant förskott tillämpas icke, vad ovan i 35 § stadgas. 

68 §. 
De ärenden angående förskottsbetalning, som ankomma på ordförande 

I 

för taxeringsnämnd och som äro anhängiga, då denna lag träder i kraft, 

överföras till skattedirektören. 

Skattskyldig, som avses i 41 § 3 mom. lagen den 4 oktober 1946 
om förskottsuppbörd, må även, efter det denna lag trätt i kraft, på

föras i sagda moment avsett förskott på skatt och f olkpensionspremie 

för år 1959 i den ordning, som i denna lag stadgas. Sådant förskott 

uppbäres till staten, och på detsamma tillämpas icke, vad i 149 § be

skattningslagen stadgas om förskott på kommunalskatt och folkpensions

premie. 

Ansökan oTiJ. fastställand0 ånyo av förskott på skatt eller folkpensions

pre1;1ie för år 1959 avgöres 9 efter det denna lag trätt i kraft, i den 

orclnitii:::, i denna lac: fastställes och ned tillär,1pninc i övrigt av vad 
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däron stadgas i 40 § lagen don 4 oktober 1946 OLl förskottsuppbörd. Be

träffande rätt att efter det denna lag trätt i kraft göra sådan ansökan 

tillä1:i.1pas likväl, vad ovan i 47 § 1 uor:1. stadgas. Har förskott, so11 

fastställts av ordförande för taxeringsnä1md, fastställts ånyo, skall 

skattedirektörcm 1:i.1eddela däron till korimunens styrelse soIJ. åligger att 

låta utskriva ny förskottsdebetsedol och återbära för nycket uppburet 

förskott. 

69 §. 

De besvär rörande förskottsuppbörd, som, då denna lag träder i kraft, 

äro anhängica i prövningsnännden, överföras till länsstyrelsen. Skrivel

ser angående ändringssökande i förskottsuppbörd, son efter det denna lag 

trätt i kraft adresserats till prövningsnäLmclen, anses ställda till 

länsstyrelsen. 

I 58 § 1 non. ovan avsedd ansökan, son avser förskottsinnehållning, 

vilken verkställts, förrän denna lag trätt i kraft, skall göras inon 

sex år efter det denna lac trätt i kraft, likväl senast inou tio år 

efter det innehållningen verkställts. 

70 §. 
Stadganclena i denna lag on förskott på korn~mnal- och kyrkoskatt sant 

folkpensionspremie skola icke tillämpas i landskapet Åland. På finans-

11inisteriet ankoLmer att utfärda härav föranledda näruare föreskrifter. 

Utfärdas i landskapslagstiftningen för Åland nödiga stadganden, nå 

medelst förordning bestärn::ias, att denna lag skall tillänpas i landskapet 

Åland även i fråga on konmunal- och kyrkoskatt sant f olkpensionspremie. 

Nödiga övergångsstadganden utfä.rdas härvid även uedelst förordning. 

Stadgandena angå2nclo förskott på korJLmnalskatt och folkpensionsprenie 

saDt OE1 fördelning av förskottsinnehållingarna och on förhandsutbetal

ningar i den uedelst denna lag upphävda lagen den 4 oktober 1946 ou för

skottsuppbörd tillänpas i landskapet Åland så son de gälla då denna lag 

träder i kraft, intill dess i 2 non. avsedd förordning begynt lända till 

efterrättelse eller nedelst förordning annars stadgas, att tillä1~ningen 

av sagda stadganden skall upphöra~ På finansninisteriet anko1~mer att 

Utfärda härav föranledda näruare föreskrifter. 

71. §. 

Medelst förordning stadgas, från och 111e d vil.ken tidpunkt denna lag 

Skall tilläL1pas i fråga on indri vnine; av kyrkoskatt till den evangelisl{

lutherska kyrkans och det ortodoxa kyrkosar;ifundets försaLllingar. 

Helsingfors den 13 novenber 1959. 


