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Landskapsstyrelsen föreslår att den av riksdagen antagna lagen om förskottsuppbörd 

antas som en blankettlag. Blankettlagen ersätter landskapslagen om tillämpning av lagen 

om förskottsuppbörd i landskapet Åland (27/59). Också de bestämmelser om för

skottsuppbörd som är på en lägre författningsnivå bringas i kraft i landskapet genom 

blankettlagen. 

Lagen om förskottsuppbörd ersätter den tidigare lagen om förskottsuppbörd (FFS 

418/1959). Reformen är således huvudsakligen av teknisk natur. 

Landskapsstyrelsen har för avsikt att genom en överenskommelseförordning överföra 

de förvaltningsuppgifter som lagen föranleder på statliga myndigheter. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag med några språkliga ändringar i det 

första lagförslaget. Dessutom har berörda författningsnummer införts i lagtexterna. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 30 december 1996 inbegärt näringsutskottets yttrande över 
framställningen. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Boman, vice 

ordföranden Ronald Boman samt ledamöterna Lisbeth Eriksson, Tudeer och Sjöstrand. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget antar 

framställningen ingående 

lagförslaget i enlighet 

framställningen samt 

det 

andra 

med 

att Lagtinget antar de i 

framställningen ingående första, 

tredje och fjärde lagförslagen i 

följande lydelse: 



1) 
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LANDSKAPSLAG 
om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen 

om förskottsuppbörd 

I enlighet med lagtingets beslut stadgas: 

1 § 

Tillämpningsområde 
Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118196) och förordningen om förskottsuppbörd 

(FFS 1124196) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser skall tillämpas i 

landskapet vid verkställigheten av kommunalbeskattningen med beaktande av de 

avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag. 

De i 1 mom. nämnda författningarna och de med stöd av dem utfärdade be

stämmelserna skall tillämpas sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter 

ändringar i författningarna eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem, 

skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträ

dande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits 

avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet. 

2 § 

(Lika som i framställningen). 

3 § 

Lagen om beskattningsföifarande 
På influtna förskottsbelopp tillämpas bestämmelserna i lagen om beskattningsför

farande (FFS 1558195). 

4 § 

Ikraftträdande och tillämpning 
(1-3 mom. lika som i framställningen). 

Bestämmelserna i 39 § 3 mom. (uteslutning) lagen om förskottsuppbörd 

(uteslutning) tillämpas första gången på de debiteringsbeslut som fattas 1998. På 

grundval av tidigare motsvarande beslut återbärs förskottsinnehållning vid behov efter 
ansökan. 

Skatteförhöjning enligt 44 § 4 mom. (uteslutning) lagen om förskottsuppbörd kan 

påföras med anledning av en försummelse av deklarationsskyldigheten som inträffat 
efter att lagen trätt i kraft. 

Rättelseyrkande enligt 48 § (uteslutning) lagen om förskottsuppbörd skall 

framställas även när ändring söks i ett beslut som har fattats före ikraftträdandet. 

Rättelseyrkande skall dock inte framställas, om beslut redan har meddelats med 
anledning av rättelseyrkandet eller besväret. 
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Bestämmelserna i 56 och 57 § (uteslutning) lagen om förskottsuppbörd tillämpas 

även på dröjsmålsränta och restavgift som avses i lagen om dröjsmålsränta och 
restavgift. 

Hänvisas i annan landskapslagstiftning till den tidigare lagen om förskottsuppbörd 

skall motsvarande bestämmelser (uteslutning) i lagen om förskottsuppbörd tillämpas. 

3) LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om landskapet Ålands pensionsfond 

(Ingressen lika som i framställningen). 

7 § 

Pensionsp remier 
Enheter, samfund och inrättningar, vilkas anställda och förtroendevalda omfattas 

av landskapets pensionssystem och som anges i 6 § punkt 1 och 2, skall betala 

pensionspremier till pensionsfonden på det sätt som landskapsstyrelsen bestämmer. 

Pensionspremien fastställs i procent av den på ett offentligrättsligt eller privaträttsligt 

anställningsförhållande i 13 § lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118196) och 4 § lagen 

om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (FFS 627178) 

avsedda lönen som betalas till personal som omfattas av landskapets pensionssystem. 

Landskapsstyrelsen fastställer närmare bestämmelser om pensionspremiens storlek och 

enligt vilka grunder pensionspremien skall uppbäras. 

8 § 

(Lika som i framställningen). 

(lkraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

4) LANDSKAPSLAG 
om ändring av 7 § landskapsskattelagen 

(Ingressen lika som i framställningen). 

7 § 

F örskottsuppbörd 
För uppbörden av landskapsskatt verkställs under skatteåret förskottsuppbörd i 
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tillämpliga delar enligt vad därom är stadgat om den skatt som enligt lagen om 

beskattningsförfarande skall debiteras till en kommun i lagen om förskottsuppbörd (FFS 

1118196) och i förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124196) samt i bestämmelser 

som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen. 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen). 

Mariehamn den 2 januari 1997 

Ordförande Tage Boman 

Sekreterare Susanne Eriksson 


