
ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2017 Nr 61

Nr 61

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om avgifter för innehav av televisionsmottagare

Utfärdad i Mariehamn den 15 juni 2017

 Ålands landskapsregering har med stöd av 
28 § 1 mom. och 41 § 1 mom. landskapslagen 
(2011:95) om radio- och televisionsverksamhet 
fattat följande beslut:

1 §
 I detta beslut finns bestämmelser om avgift 
för innehav av televisionsmottagare (televi-
sionsavgift) och dröjsmålsavgifter.

2 §
 Den som innehar en anordning som hu-
vudsakligen är avsedd att användas som te-
levisionsmottagare (televisionsmottagare) ska 
meddela sitt innehav till den som för land-
skapsregeringens räkning uppbär televisions-
avgiften.

3 §
 För samtliga televisionsmottagare som är av-
sedda att användas i innehavarens hushåll ska 
betalas en enda televisionsavgift.
 För televisionsmottagare som används på 
enskilda näringsidkares eller samfunds verk-
samhetsställen ska betalas en televisionsav-
gift för varje permanent verksamhetsställe. 
Inkvarteringsrörelser och andra samfund som 
driver inkvarteringsverksamhet ska för televi-
sionsmottagare i inkvarteringsrummen betala 
en televisionsavgift för varje grupp om fyra te-
levisionsmottagare eller del av en sådan grupp. 
För inkvarteringsrörelser och andra samfund 

som bedrivs högst 3 månader per år uppbärs en 
avgift om 25 procent av ovan nämnda belopp. 
För inkvarteringsrörelser och andra samfund 
som bedrivs högst 6 månader per år uppbärs en 
avgift om 50 procent av ovan nämnda belopp.
 Passagerarfartyg med hemort på Åland en-
ligt sjölagen (FFS 674/1994) jämställs med in-
kvarteringsrörelser. För televisionsmottagare i 
passagerarhytterna ska betalas en televisions-
avgift per varje påbörjat antal om fyra motta-
gare eller del av sådan grupp.
 För televisionsmottagare i passagerarnas ge-
mensamma utrymmen ska en televisionsavgift 
betalas per passagerarfartyg.

4 §
 Televisionsavgift betalas inte för televisions-
mottagare
 1) som innehas av en person som är anställd 
vid utländsk beskickning eller konsulat,
 2) om televisionsmottagaren innehas av ett 
bolag som har tillstånd för sändningsverksam-
het och finns på verksamhetsstället,
 3) om televisionsmottagaren innehas av en 
person som bor i en vårdinrättning som över-
vakas av landskapsregeringen,
 4) om televisionsmottagaren används ombord 
på handelsfartyg i utrikestrafik om fartyget har 
hemort på Åland enligt sjölagen, samt
 5) om televisionsmottagaren används av en 
person som inte har hemort på Åland och den 
har införts till Åland av denna person och an-
vänts här högst tre månader.
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5 §
 Televisionsavgiften uppbärs i förskott i perio-
der på tre eller sex månader.
 Storleken på televisionsavgiften är 55 euro 
för tre månader och 110 euro för sex månader.

6 §
 Om en televisionsavgift inte betalas inom 
föreskriven tid ska en påminnelse skickas till 
den avgiftsskyldige med uppmaning att betala 
inom den tid som den som för landskapsre-
geringens räkning uppbär televisionsavgiften 
bestämmer. För denna påminnelse uppbärs en 
dröjsmålsavgift på fem euro.

7 §
 Om en televisionsavgift inte betalas inom 
den tid som anges i påminnelsen och den som 
för landskapsregeringens räkning uppbär 
televisionsavgiften har överfört avgiften till 
utsökning i enlighet med vad som bestäms i 
41 § landskapslagen (2011:95) om radio- och 
televisionsverksamhet, ska den avgiftsskyl-
dige betala en dubbel dröjsmålsavgift till den 
som för landskapsregeringens räkning uppbär 
televisionsavgiften.

8 §
 När avgiftsskyldigheten har upphört ska ett 
meddelande skickas till den som för landskaps-

regeringens räkning uppbär televisionsavgif-
ten. En betald televisionsavgift som gäller för 
tiden efter det att innehavaren har meddelat 
att ett avgiftspliktigt innehav har upphört ska 
betalas tillbaka.
 Om avgiften återbetalas avdras från det 
återbetalda beloppet en återbetalningsavgift 
på 5,00 euro. Om det penningbelopp som ska 
återbetalas är mindre än 3,35 euro efter det att 
återbetalningsavgiften har dragits av betalas 
inte den återstående delen ut.

9 §
 Av den som konstaterats ha låtit bli att an-
mäla sitt innehav av televisionsmottagare upp-
bärs förutom avgiften retroaktivt för den tid 
televisionsmottagaren har använts dessutom 
40 procent av mottagaravgiften dock minst 30 
euro.

10 §
 Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2017.
 Genom detta beslut upphävs Ålands land-
skapsregerings beslut (2011:108) om avgifter 
för innehav av televisionsmottagare.
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 Mariehamn den 15 juni 2017

MIKA NORDBERG
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