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LAGliTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 9/1976-'17 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till landstinget med förslag till 

l)landskapslag om tillämpning av lagen om dröjs

målsränta och restavgift på skatt, samt 

2) landskapsla.rr angående ändring av 13 och 17 
§§ landskapslagen om sko~svårdsföreningar i 
landskapet Aland. 

Lagutskottet har för behandling och utlåtande emottagit ovannämnda lagförslag 

och får i anledning därav vördsamt anföra följande. 

Enligt tidigare stadganden har varje slag av skatt uppburits särskilt för sig, 

trots att flera sådana kunde komma att nåföras samma skattskyldig samtidigt. 

Ett viktigt mål , som uppställts, är därför att olika slag av skatter och olika 

års obetalda skatter skulle uppbäras tillsammans. Han har i riket eftersträvat 

att förenhetliga begreppen och metoderna i samband med skatteuppbörden. Rikets 

lag om dröjsmålsränta och restavgift på skatt är en allmän lag, som skall till

lämpas på ett stort antal olika skatter och avgifter. Avsikten är dessutom att den 

nya lagen skall tillämpas på övriga skatter, som skall erläggas till stat och 

kommun, ifall inte annorlunda uttryckligen är stadgat. 

Såsom även framgår av landskapsstyrelsens framställning skulle dröjsmålsräntans 

belopp i medeltal utgöra 12 procent om året, d.v.s. samma som enligt gällande 

lag om skattetillägg vid försummad betalning av kommunalskatt. Restavgiften, 

som alltså skulle utgöra hälften av dröjsmålsräntans belopp , skulle i princip 

komma i fråga i de fall, då den skattskyldige inte frivilligt har erlagt skatt, 

utan man har blivit tvungen att sända skatteresten till indrivning genom utsök

ningsåtgärder. Avsikten med restavgiften skulle vara att minska antalet av de 

fall , i vilka skatt måste indrivas av utsökningsmyndigheterna. 

Enligt lagutskottets uppfattning har landskapet Aland sedan år 1959 varit så 

fast anknutet till samma beskattningsförfarande och uppbördssystem, inklusive också 

påföljderna vid försummelse att inom utsatt tid erlägga skatt, som i riket att 

det numera måste anses synnerligen oändamålsenligt att för Aland i dessa avseenden 

ens eftersträva avvikelser beträffande kommunalskatten, avvikelser som förmod

ligen endast skulle leda till oreda och felaktigheter i beräkningarna. Systemet 

med staten såsom uppbördsmyndighet också för kommunalskattens vidkommande torde 

för övrigt ha fungerat tillfredsställande. Om en gång staten också på Aland 

skall ansvara för alla uppgifter i anslutning till skatteindrivningen, kan det 

anses rimligt att de medel, som influtit i form av dröjsmålsränta och restav-

gift stannar hos uppbördsmyndigheten. För dröjsmålsränta som uppburits på 



skogsvårdsavgift skulle dock gälla hittillsvarande system: Restavgi;ft på obe.,-. 

tald skogsvårdsavgift skulle uppenbarligen tillfalla uppbördsmyndigheten , På 
hundskatt, som är en kommunal skatt, uppburen dröjsmålsränta och restavgift 

skulle gottskrivas den kommun, till vilken sj älva skatten utgår , Lagen OJI) 

dröjsmålsränta och restavgift på skatt gäller icke landskapsska.tt , 

Lagutskottet föreslår vördsamt , 

att Landstinget skulle antaga föreliggande 

lagförslag i respektive lydelse, som land..-. 

skapsstyrelsen föreslagit , 

Mariehamn den 18 november 19]6. På la~tstfrl:{a~ 
~1k L1ndfors 

ordförande, 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, viceordföranden Andersson samt 

ledamöterna Berg, Dahlman och Elmer Jansson, 


