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Landskapsstyrelsen föreslår. att lagen om beskattningsförfarande (FFS 1557 /95) skall 

antas som blankettlag och ersätta landskapslagen om tillämpning av beskattningslagen 

i landskapet Åland (21/59). Också de bestämmelser som gäller beskattningsförfarandet 

och är på en lägre författningsrti\tå bringas i kraft i landskapet genom blankettlagen. 

Lagen skall tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas 

för skatteåret 1996. 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att genom en överenskommelseförordning överföra 

de förvaltningsuppgifter som följer av lagen om beskattningsförfarande på de statliga 

skattemyndigheterna. 

Utskottets förslag 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med en ändring av 

ikraftträdelsebestämmelsen av det i framställningen ingående andra lagförslaget. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Utskottet föreslår att landskapslagen om ändring av 6 § landskapsskattelagen skall 

tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för 

skatteåret 1998 i stället för 1997 såsom föreslås i framställningen. Därigenom uppnås 

kongruens med den ändring av landskapsskattelagen som föreslås i landskapsstyrelsens 

framställning nr 8/ 1996-97. 

Vidare önskar utskottet betona att 6 § i landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande inte innebär att de merkostnader 
som förorsakas av att bestämmelserna i den åländska kommunalskattelagstiftningen 

avviker från motsvarande stadganden i riket, skall belasta kommunerna. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 25 november 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 

ordföranden Ronald Boman, ledamöterna Lisbeth Eriksson och Tudeer samt ersättaren 
Sjölund. 
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UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget 

framställningen 

och tredje 

antar de 

ingående första 

lagförslagen 

oförändrad lydelse samt 

att Lagtinget antar det andra 

lagförslaget i följande lydelse: 

2. LANDSKAPSLAG 
om ändring av 6 § landskapsskattelagen 

(Ingressen lika som i framställningen) 

6 § 

(Lika som i framställningen) 

Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den kommunal

beskattning som skall verkställas för skatteåret 1998. 

Mariehamn den 11 december 1996 

Ordförande Tage Boman. 

Sekreterare Susanne Eriksson 


