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FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen föreslår att en landskapslag om delfinansiering av hälso- och
sjukvården i landskapet år 1994 stiftas.
Kommunerna åläggs i lagen att tillsammans med landskapet svara för att hälso- och
sjukvård tillhandahålls under år 1994. Kommunerna fullgör sin uppgift genom att de
betalar ett belopp motsvarande en uttaxering per skatteöre om 3,5 penni. Till grund för
beräkningen av beloppets storlek läggs det totala antalet skatteören för skatteåret 1992.
Vid fördelningen av beloppet mellan kommunerna beaktas förutom uttaxeringen om 3,5
penni per det totala antalet skatteören i kommunen skatteåret 1992 även den komplettering av skatteinkomsterna som beviljas kommunerna år 1994.
Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelser om avrundning av landskapsskatt och
om dröjsmålspåföljder vid försummelse av att i tid betala landskapsskatt fogas till
Iandskapsskattelagen samt att lagens tillämpning uppskjuts till skatteåret 1995.
På grund av att landskapsskattelagens tillämpning uppskjuts till skatteåret 1995
föreslås att bestämmelser som har samband med att landskapsskatt skulle uppbäras
skatteåret 1994 ändras.
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ALLMÄN MOTIVERING
1. Nuläget och utvärdeting av nu"läget
Genom den så kallade HOSS-reformen övertar landskapet ansvaret för hälso- och
sjukvården i landskapet. I syfte att bland annat täcka det ökade budgetansvaret till följd
av reformeifskall landskapsskatt uppbäras år 1994.
Sedan mars månad innevarande år har landskapsstyrelsen fört diskussioner med
finansminist~riet och skattestyrelsen. Målet har varit att genom en överenskommelseförordning overföra förvaltningsuppgiftema angående verkställandet av landskapsbeskattningen och uppbörden av landskapsskatt på skattemyndigheterna. För att ordna förskottsuppbörden av landskapskatt för skatteåret 1994 förutsatte skattestyrelsen att
skattegrunderna för fastställandet av landskapsskatten var tiUgängliga senast den 1
september år 1993.
Förvaltningsuppgifterna kan inte överföras på skattemyndigheterna genom en
överenskommelseförordning innan landskapsskattelagen trätt i kraft. Från skattestyrelsens sida framfördes i mitten av september månad 1993 farhågor att förskottsuppbörden
av landskapsskatt i praktiken inte kunde verkställas i samband med den ordinarie förskottsuppbörden, eftersom grunderna för fastställandet av landskapsskatten och någon
överenskomµielseförordning inte ännu hade trätt i kraft. Vid den tidpunkten hade inte
ännu presidentens lagstiftningskontroll av landskapsskattelagen avslutats och därför var
det omöjligt att ge skattestyrelsen ett klart besked om skattegrunderna för landskapsskatten samt om och när en överenskommelseförordning kunde utfärdas. Landskapsstyrelsen gjorde den bedömningen att eftersom det då ännu inte var avgjort om landskapsskattelagen kunde träda i kraft samt då det var oklart till vilken kostnad förskottsuppbörden kunde ordnas borde ett temporärt finansieringsalternativ till uppbörd
av landskapsskatt år 1994 i brådskande ordning utarbetas.

2. Syftet med förslaget
Syftet med lagförslaget är att för år 1994 ordna ett finansieringsalternativ till landskapskatten. Genom detta förfarande äventyras inte delfinansieringen av hälso- och
sjukvårde~ i landskapet år 1994 samt ges landskapsstyrelsen tid att ordna verkställandet
av uppbörden av landskapsskatten så att den kan ske så enkelt och billigt som möjligt.
Ett temporärt altern,ativt finansieringssystem bör vara så enkelt och, i förhållande
till landskapsbe~kattningen, så rättvist som möjligt. Systemet bör tillförsäkra att
landskapet får de inkomster som behövs för att täcka de kostnader för sjuk~ och
hälsovården som kommunerna tidigare erlagt. Kommunerna bör få reda på hur stort
beloppet blir i ett så tidigt skede som möjligt för att underlätta budgetberedningen för
år 1994 i kommunerna.
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3. Huvudpunkterna i förslaget
Kommunerna åläggs att tillsammans med landskapet svara för att hälso- och
sjukvård tillhandahålls under år 1994. Kommunerna fullgör sitt ansvar genom att de
betalar ett belopp som beräknas utgående från det totala antalet skatteören som
fastställts för skatteåret 1992 och en uttaxeringen per skatteöre om 3,5 penni.
Vid fördelningen av beloppet mellan kommunerna beaktas det totala antalet
skatteören för respektive kommun skatteåret 1992 och den komplettering av skattein: kornstema som beviljas kommunerna år 1994.
:
Det belopp en kommun skall betala fastställs av landskapsstyrelsen och delas i tolv
,:lika stora rater som betalas rnånatligen. Antalet rater vid den första betalningen och
tidpunkten för betalningen blir dock beroende av när landskapsstyrelsen fastställer
storleken på kommunens andel.

, 4. Förslagets ekonomiska verkningar
Kommunerna torde inte sänka uttaxeringen per skatteöre för skatteåret 1994 i
motsats till vad som förväntades. Förslaget innebär, utifrån de kalkyler som föreligger
bm antalet skatteören skatteåret 1994, · att kommunernas ekonomi inte påverkas
nämnvärt i förhållande till vad som vore fallet om en landskapsskatt om 3,5 penni per
'•skatteöre hade uppburits år 1994 och kommunerna hade sänkt den genomsnittliga
uttaxeringen per skatteöre motsvarande. För enskilda kommuner kan det inte uteslutas
'att de kommer att erlägga ett större belopp än vad som vore fallet om det totala antalet
skatteören i kommunen skatteåret 1994 hade lagts till grund. En viss utjämning mellan
kommunerna har gjorts genom att skattekompletteringen år 1994 har beaktats vid
beräkningen av kommunernaskostnadsandelar. Landskapsstyrelsen kommer att granska
de kommunalekonomiska konsekvenserna av detta finansieringsalternativ i förhållande
till det ursprungliga alternativet. Landskapsandelssystemet ger landskapsstyrelsen
möjlighet att bevilja finansieringsunderstöd enligt prövning om det visar sig att en
kommun på grund av kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt
stöd. ·
Förslaget innebär att kommunerna sammanlagt erlägger cirka 54.000.0QO mark till
landskapet för delfinansieringen av hälso- och sjukvården år 1994. I budgeten anges det
belopp kommunerna skall delta i finansieringen av ÅHS vara 56.500.000 m~k. Detta
belopp uträknades på basen av tidigare uppgifter oin det totala antalet skatteören.
För landskapets del leder förslaget till att några kostnader inte uppstår för verkställandet av landskapsbeskattningen och för uppbörden av landskapsskatt år 1994.
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5. Reformens verkningar i fråga om organisation och personal
Lagförslaget medför att landskapsstyrelsen avlyfts alla förvaltningsuppgifter i
samband med verkställandet och uppbörden av förskottsbetalning av landskapsskatt
samt verkställandet av landskapsbeskattningen och uppbörden av landskapsskatt för
skatteåret 1994.

6. Beredningen av forslaget
Landskapsstyrelsen fattade den 16 september 1994 ett principbeslut om att hälsooch sjukvården i landskapet år 1994 inte skulle finansieras delvis genom landskapsskatt
utan genom att kommunerna skulle delta i finansieringen (DNr Fbl-10-92-2, Nr 59,

16.9.1993).
Principbeslutet delgavs utan dröjsmål skattestyrelsen och kommunerna;
Den 14 oktober preciserade landskapsstyrelsen det tidigare fattade principbeslutet
så att som grund för kommunernas deltagande i finansieringen år 1994 skulle användas
de skatteören som fastställts totalt för landskapets kommuner i den ordinarie beskattningen för skatteåret 1992 och ett belopp motsvarande en uttaxering om 3,5 penni per
skatteöre. Vid fastställandet av den enskilda kommunens betalningsan}iel skulle därtill
beaktas en justering mellan kommunerna, för att beakta effekterna av kompensation av
skatteinkomster, i enlighet med av kommunerna föreslagen modell (DNr Fbl 10-92-2,
Nr 66, ·14.10.1993).
Grunderna för kommunernas deltagande i finansieringen av hälso- och sjukvården
i landskapet år 1994 har omfattats av kommunernas representanter i arbetsgruppen för
beredning av 1994-års budgeter.
'Beredningen av lagförslaget har utförts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen.
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DETALJMOTIVERING

1. Landskapslag om temporär ddfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet
1· § I 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvården (60/93) anges att landskapet Åland
svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Eftersom, landskapsskatt inte kommer att uppbäras år 1994 föreslår landskapsstyrelsen att kommunerna
åläggs att tillsammans med landskapet svara för verksamheten under år 1994. Kommunernas ansvar är endast ekonomiskt. För att klargöra att kommunerna förutom detta
ekonomiska ansvar även är skyldiga att ersätta landskapet för de driftskostnader som
landskapet· förorsakas genom den åldringssjukvård som hälso- och sjukvårdsmyndigheten tillhandahåller har i paragrafen intagits en uttrycklig bestämmelse härom.

2 § För att kommunerna någorlunda säkert, redan under budgetberedningen för .år
1994, skall veta med vilket belopp de skall delta i delfinansieringen av hälso- och
sjukvården i landskapet år 1994 har som beräkningsgrund valts det totala antalet
skatteören i kommunen skatteåret 1992.
Från kommunernas sida har det ansetts vara skäligt att även beakta den skattekomplettering som beviljas kommunerna år 1994 vid beräkningen av kommunernas andelar.
· De kommuner· som beviljas skattekomplettering skall erlägga ett högre belopp än det
belopp som uträknas genom att antalet skatteören i kommunen skatteåret 1992 mu.Itipliceras med en uttaxering om 3,5 penni medan de kommuner som inte beviljas någon
skattekomplettering år 1994 skall betala ett lägre belopp än det belopp som uträknas
genom att antalet skatteören i kommunen skatteåret 1992 multipliceras. med en ut. tax:ering om 3,5 penni.
Fördelningen av beloppet mellan kommunerna enligt paragrafen kan genom ett
exempel beskrivas på fö~jande sätt: ·
1) Kompletteringen av skatteinkomsterna omräknas till skatteören genom att
skattekompletteringen divideras med den genomsnittliga, vägda uttaxelingen per
skatteöre i landskapet skatteåret 1994 minus 3,5 penni (OBS ! I exemplet nedan har
använts den genomsnittliga, vägda uttaxeringen för skatteåret 1993 minus uttaxeringen
om 3,5 penni som utgör grunden för delfinansieringen samt har även skattekompletteringen uträknas på basen av samma uttaxering. Dessutom är uppgifterna om antalet
skatteören i kommunerna skatteåret 1992 preliminära.).
10.881.575 I 0.1392 = 78.172.234 skatteören
2) Kommunernas andel av kostnaden för hälso- och sjukvården divideras med
ovannämnt skatteörestal.
53.938. 710 mk I 78.172.234 = 0,689998 penni/skatteöre
3) För den kommun, som erhåller komplettering, omvandlas kompletteringsbeloppet till skatteören genom att beloppet divideras med 13,92 penni/skatteöre. Det
sålunda erhållna skatteörestalet multipliceras med 0,689998 penni/skatteöre. Markbe-
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loppet påförs de kommuner som beviljats komplettering av skatteinkomster.

T.ex. för Brändö: 804.822 mark I 0,1392
0,689998 = 39.894 mk

= 5.781.767 skatteören,

5.781.767 X

De påförda beloppen för alla de kommuner som erhåller skattekomplettering,
sammanräknas och summan fördelas mellan de övriga kommunerna (de som inte fått
skattekomplettering) enligt deras skatteörestal skatteåret 1992.

3 § Det belopp kommunen skall betala fastställs av landskapsstyrelsen. Beloppet delas
i tolv lika stora rater. Varje rat skall betalas månatligen senast den sista vardagen i
månaden. I 4 § ingår bestämmelser om när den första betalningen skall ske och hur
många rater som ingår i den första betalningen.
4 § Eftersom skattekompletteringen beviljas årligen före utgången av mars månad är
det möjligt att samtliga faktorer som måste föreligga för att kunna fastställa kommunernas andelar formellt inte är tillgängliga före april månad år 1994. Det kan inte
uteslutas att lagen först kan träda i kraft i april månad 1994 med hänsyn till fyramånadersregeln vid lagstiftningskontrollen. Av dessa orsaker föreslår landskapsstyrelsen att
tidpunkten för lagens ikraftträdande lämnas öppen för landskapsstyrelsens avgörande.
Landskapsstyrelsen k.an inte fastställa kommunens betalningsandel före lagen trätt
i kraft och skattekompletteringen beviljats. I paragrafen ingår bestämmelser som
medför att antalet rater som skall ingå i den första betalningen och tidpunkten för den
första betalningen blir avhängig av när landskapsstyrelsen fastställer kommunens andel.

2. Landskaps/ag om ändring av 28 § landskaps/agen om landskapsandelar till kommu- .

nema
Enligt 28 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna beräknas kompletteringen av skatteinkomsterna för åren 1994 och 1995 på basis av den gen9msnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet Åland under år 1994,
Bestä,mmelsen är en övergångsbestämmelse som föranleddes av att kommunerna förväntades sänka sin uttaxering per skatteöre med anledning av HOSS-reformen.
Eftersom kommunerna nu föreslås delfinansiera hälso- och sjukvården i landskapet
år 1994 torde den genomsnittliga uttaxering per skatteöre inte sänkas
som förväntades när 28 § stiftades. För att skattekompletteringen för
1995 skall bli neutral även om uttaxeringen per skatteöre inte sänks
kapsstyrelsen att grunderna för skattekompletteringen ändras så att den
'i

med 3,5 penni
åren 1994 och
föreslår landsgenomsnittliga

.

och kommunens egen uttaxering per skatteöre minskas med 3,5 penni vid beräkningen
av komple~teringen av skatteinkomsterna för år 1994 och 1995.
Enligt 14 § 2 mom. landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna beviljas

kompfottering av skatteinkomsterna årligen före utgången av mars. För at~ det skµll
vara möjligt att tillämpa de föreslagna ändringarna i 28 § när skattekomplettering
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beviljas år 1994 föreslås att kompletteringen år 1994 skall beviljas före utgången av
den månad som följer efter den månad när lagen trätt i kraft.

3. Landskaps/ag om ändring av landskapsskattelagen
5a §Avrundning av landskapsskatt Enligt landskapsskattelagen.är fysiska personer och:
dödsbon skyldiga att betala landskapskatt på förvärvsinkomst. Den beskattningsbara
förvärvsinkomsten beräknas vid landskapsbeskattningen på samma sätt som vid kommunalbeskattningen. Den beskattningsbara förvärvsinkomsten fastställs till hela mark
genom att varje hel mark motsvarar ett skatteöre. Däremot saknas bestämmelser i lagen
om avrundning av själva skatten. Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsskatten skall
avrundas på samma sätt som kommunalskatten.
9a § Dröjsmålspåföljder Landskapsstyrelsen bestämmer förfallodagen för landskapsskatten med stöd av 4b § lagen om skatteuppbörd (FFS 611/78) som enligt 8 § lands- ,
kapsskattelagen skall tillämpas vid uppbörden av landskapsskatt. I landskapsskattelagen
saknas däremot bestämmelser om dröjsmålspåföljder vid försummelse att inom utsatt
tid betala landskapsskatten. Landskapsstyrelsen anser det vara ändamålsenligt att de
bestämmelser om dröjsmålspåföljder som tillämpas vid försummelse att inom utsatt tid
betala kommunalskatt även skall tillämpas vid samma typ av försummelse i fråga om
landskapsskatt.

12 § Ikraftträdelsebestämmelser Enligt lagens ikraftträdelsebestämmelser skall landskapsskatt betalas första gången vid den beskattning som skall verkställas för skatteåret
1994. Genom att finansieringen av budgetunderskottet på grund av bland annat ökat
budgetansvar för hälso- och sjukvården i landskapet ordnas på annat sätt år 1994
föreslår landskapsstyrelsen att paragrafen ändras så att landskapsskatt skall betalas
första gången vid den beskattning som skall verkställas för skatteåret 1995.

4. Landskaps/ag oni ändring av ikraftträdelsesbestämmelsen i landskapslagen om
ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
Genom en ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland (59/93) har en ny ·
1 la § om underskottsgottgörelse fogats till kommunalskattelagen. Paragrafen träder i
kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som
skall verkställas för skatteåret 1994. Eftersom bestämmelsen har samband med lands.,.
kapsskatten föreslår landskapsstyrelsen att ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen ·
om ändring av kommunalskattelagen ändras så att lagen tillämpas första gången vid den ·
kommunalbeskattning som skall verkstä1las för skatteåret 1995.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lagar.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG

1.

om temporär delfinansiering av hälso- och sjukvården i landskapet
I enlighet med lagtingets beslut stadgas:
1§
Med avvikelse från vad som stadgas i 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvården
(60/93), skall under år 1994 kommunerna tillsammans med landskapet svara för att
hälso- och sjukvård tillhandahålls. Kommunerna fullgör sin uppgift genom att, utöver
vad som anges i 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården, till landskapet betala
ett belopp som motsvarar en uttaxering om 3,5 penni per det totala antalet skatteören
som fastställts för skatteåret 1992.
2 §
Fördelningen av varje kommuns andel av det belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 1 § görs enligt det totala antalet skatteören som fastställts för respektive
kommun skatteåret 1992 multiplicerat med en uttaxering om 3,5 penni per skatteöre
med beaktande av den komplettering av skatteinkomsterna som med stöd av bestämmelserna i 11 och 28 §§ landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (70/93)
beviljas kommunerna år 1994.
Kompletteringen beaktas på följande sätt:
1) det belopp en kommun beviljas som komplettering av skatteinkpmster förvandlas

till skatteören genom att beloppet divideras med den genomsnittliga, vägda uttaxedngen
per skatteöre i landskapet skatteåret 1994 minus 3,5 penni,
2) varefter det belopp som beräknas enligt bestämmelserna i 1 § divideras med det
enligt 1 punkten erhållna totalantalet skatteören,
3) varefter beloppet per skatteöre enligt 2 punkten multipliceras med respektive
kommuns skatteörestal enligt 1 punkten och det sålunda erhållna markbeloppet påförs
respektive kommun, varefter summan av dessa markbelopp avdras, för de kommuner
som inte beviljas komplettering, i förhållande till respektive kommuns skatteörestal

skatteåret 1992.

3§
Den andel som beräknas enligt bestämmelserna i 2 § och som kommunen skall
betala fastställs av landskapsstyrelsen. Andelen delas i tolv lika stora rater. Va1:je rat
skall betalas månatligen och förfaller till betalning den sista vardagen i månaden i fråga
med beaktande av bestämmelserna i 4 §.
4 §

Denna lag träder i kraft den .
Om kommunens andel fastställs före den 1 februari 1994 skall kommunen betala
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de två första raterna i februari månad 1994.
Om kommunens andel fastställs efter den 31 januari 1994 men före den 16 mars
1994 skall kommunen betala de tre första raterna i mars månad 1994.
Om kommunens andel fastställs efter den 15 mars 1994 men före den 16 april
1994 skall kommunen betala de fyra första raterna i april månad 1994.
Om kommunens andel fastställs efter den 15 april 1994 men före 16maj1994 skall
kommunen betala de fem första raterna i maj månad 1994.
Om kommunens andel fastställs efter den 15 maj 1994 men före den 16 juni 1994
skall kommunen betala de sex första raterna i juni månad 1994.

2.

LANDSKAPSLAG
om ändring av 28 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

I enlighet med lagtingets beslut ändras 28 § landskapslagen den 19 .oktober 1993
om landskapsandelar till kommunerna (70/93) som följer:
28 §

Komplettering av skatteinkomsterna under år 1994 och 1995
Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom", beräknas kompletteringen av
skatteinkomsterna för år 1994 och 1995 på basen av den genomsnittliga kommunala
uttaxeringen per skatteöre i landskapet Åland under år 1994, minskad med 3,5 pennL
Om den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet Åland för
år 1994 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteören för år 1994 används
kommunens egen uttaxering per skatteören för år 1994, minskad med 3,5 penni vid
beräkningen av skattekompletteringen enligt 11 §.
Denna lag träder i kraft den .
Med avvikelse från vad som stadgas i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av
skatteinkomsterna år 1994 före utgången av den månad som följer efter den månad när
denna lag träder i kraft.

Lagtext
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LANDSKAPSLAG
om ändring av landskapsskattelagen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19 oktober 1993 (58/93) samt
fogas nya 5a och 9a §§ till lagen som följer:
5a §

Avrundning av landskapsskatt
Den landskapsskatt som den skattskyldige skall betala fastställs i hela mark så att
överstigande belopp inte beaktas.
9a §

Dröjsmålspåfeljder
Vid försummelse att inom utsatt tid betala landskapsskatt uppbärs dröjsmålsränta
och restavgift med i iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om försummelse
att inom utsatt tid betala kommunalskatt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på
skatt (FFS 145/76).
Den i 1 mom. nämnda lagen skall tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna
lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i lagen skall de ändrade bestämmelserna gälla
i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.
12 §

lkraflträdelsebestämmelser
Denna lag träder omedelbart i kraft. Landskapsskatt betalas första gången vid den
beskattning som skall verkställas för skatteåret 1995.

Denna lag träder i kraft den .
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4.

L ANDSK AP SL AG
om ändring av ikraftträdelsesbestämmelsen i
landskapslagen om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

I enlighet med lagtingets beslut ändras ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen
den 19 oktober 1993 om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland (59/93)
som följer:
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid den
'kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret 1995.
Denna lag träder i kraft den .

Mariehamn den 26 november 1993

Lantråd

Ragnar Erlandsson

Lagberedningssekreterare

Tomas Lundberg
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2.

LANDSKAPSI,AG
om ändring av 28 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

. I enlighet med lagtingets beslut ändras 28 § Jandskapslagen den 19 oktober 1993
om landskapsandelar till kommunerna (70/93) som följer:

Gällande lydelse
28 §
Komplettering av skatteinkomsterna
. under år 1994 och 1995
Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom., beräknas kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1994
och 1995 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet Åland under år 1994.
Om den genomsnittliga kommunala
. uttaxeringen per skatteöre i landskapet
Åland för år 1994 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteören för
nämnda år används den sistnämnda uttax~ring per skatteöre vid beräkningen
av skattekompletteringen enligt 11 §.

Föreslagen lydelse

28 §
Komplettering av skatteinkomsterna
under år 1994 och 1995
Med avvikelse från vad som stadgas i 11 § 4 mom., beräknas kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1994
och 1995 på basen av den genomsnittliga kommunala uttaxeringen per skatteöre i landskapet Åland under år 1994,
minskad med 3 ,5 penni. Om den genomsnittliga kommunala uttaxeringen
per skatteöre i landskapet Åland för år
1994 överstiger kommunens egen uttaxering per skatteören för år 1994
används kommunens egen uttaxering
per skatteören för år 1994, minskad
med 3,5 penni vid beräkningen av
skattekompletteringen enligt 11 §.

Denna lag träder i kraft den .
Med avvikelse från vad som stadgas
i 14 § 2 mom. beviljas komplettering av
skatteinkomsterna år 1994 före utgången av den månad som foljer efter den
månad när denna lag träder i kraft.
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LANDSKAPSLAG

3.

om ändring av landskapsskattelagen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 12 § 1 mom. landskapsskattelagen den 19 oktober 1993 (58/93) samt
fogas nya 5a och 9a §§ till lagen som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

(Ny paragraf)

Sa§

Avrundning av landskapsskatt
Den landskapsskatt som den skattskyldige skall betala fastställs i hela
mark så att överstigande belopp inte
beaktas.
(Ny paragraf)

9a §
Dröjsmålspåföljder
Vid försummelse att inom utsatt tid
betala landskapsskatt uppbärs dröjsmålsränta och restavgift med i iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna om
försummelse att inom utsatt tid betala
kommunalskatt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (FFS 145/
76).
Den i 1 mom. nämnda lagen skall
tillämpas i landskapet sådan den lyder
när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i lagen skall de ändrade
bestämmelserna gälla i landskapet från
tidpunkten för deras ikraftträdande i
riket.

12 §
lkraftträdelsebestämmelser

12 §
lkraftträdelsebestämmelser
Denna lag träder omedelbart 1
kraft. Landskapsskatt betalas första
gången vid den beskattning som skall
verkställas för skatteåret 1995.

Denna lag träder omedelbart
kraft. Landskapsskatt betalas första
gången vid den beskattning som skall
verkställas för skatteåret 1994.

Denna lag träder i kraft den .
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4.

om ändring av ikraftträdelsesbestämmelsen i
landskapslagen om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland
I enlighet med lagtingets beslut ändras ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen
den 19 oktober 1993 om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland (59/93)
som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

Denna lag träder i kraft den 1
januari 1994 och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som
skall verkställas för skatteåret 1994.

Denna lag träder i kraft den 1
januari 1994 och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som
skall verkställas för skatteåret 1995.

Denna lag träder i kraft den .

