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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 22 

Beslut om avgiftsskyldighet 

ÅLR 2018/10691 

67 Rk1a 

Landskapsregeringen beslutar att du är skyldig att betala televisionsav-

giften från och med den 5 februari 2019. 

 

Enligt Ålands landskapsregerings beslut (2017:61) om avgifter för inne-

hav av televisionsmottagare är den årliga avgiften 220 €. 

 

Bakgrund 

Den 10 september 2018 gjorde landskapsregeringens kontrollant en kon-

troll av televisionsinnehav och hittade en oanmäld televisionsmottagare 

hos dig. Kontrollanten konstaterade att den lagstadgade anmälningsskyl-

digheten har blivit försummad och begärde därför att du i samråd med 

honom skulle fylla i formuläret Anmälan om TV-avgift. Detta vägrade du 

göra med motiveringen att du inte har något kanalutbud som du ser på 

och att du inte får något för televisionsavgiften. 

 

Genom ett brev av den 21 december 2018 underrättade landskapsrege-

ringen dig om att ett förvaltningsärende avseende särskilt beslut om av-

giftsskyldighet har blivit anhängigt enligt 30 § 2 mom. i landskapslagen 

(2011:95) om radio- och televisionsverksamhet och att du har rätt att bli 

hörd innan ärendet avgörs. 

 

Ditt bemötande inkom till landskapsregeringen inom den utsatta tiden 

den 23 januari 2019. I ditt svar skriver du att du har en televisionsmotta-

gare i din besittning men televisionsmottagaren används inte alls som te-

levisionsmottagare och att du inte kan, i avsaknad av antenn och abonne-

mang, ta emot televisionssändningar. Istället används televisionsmotta-

garen för diverse andra ändamål. Du skriver också att eftersom televis-

ionsavgift inte uppbärs för innehav av iPad eller datorskärm anser du att 

du inte behöver betala televisionsavgift för en televisionsmottagare som 

används enbart som skärm. 

   

Motivering 

Enligt 28 § 1 mom. i landskapslagen (2011:95) om radio- och televis-

ionsverksamhet betalas, i enlighet med vad landskapsregeringen närmare 
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bestämmer, en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakli-

gen är avsedd att användas som televisionsmottagare. 

 

Innehavare av en televisionsmottagare som är avgiftsskyldig för inneha-

vet ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen innan en televisions-

mottagare börjar användas (2011:95, 27 § 2 mom.). Enligt motiven avses 

med användning av en televisionsmottagare att man kan ta emot televis-

ionsprogram med hjälp av mottagaren. Även en televisionsmottagare som 

inte har kopplats till ett elektroniskt kommunikationsnät eller vars kana-

ler inte ställts in, anses kunna användas om televisionsmottagaren förva-

ras så att den när som helst med obetydliga åtgärder kan användas för att 

ta emot televisionsprogram (FR 17/2010-2011). Detta betyder att avgifts-

skyldigheten är kopplad till själva innehavet av en televisionsmottagare. 

En anmälan om innehav ska följaktligen göras till landskapsregeringen 

oavsett televisionsmottagarens användningsändamål.  

 

Dina motiveringar till befrielse från avgiftsskyldighet är inte sådana som 

enligt lagstiftningen berättigar till befrielse från avgiftsskyldighet. 

   

Tillämpade lagrum 

28 § och 30 § landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksam-

het 

 

 

Nr 23 

Beslut om avgiftsskyldighet. 

ÅLR 2018/10693 

68 Rk1a 

Landskapsregeringen beslutar att du är skyldig att betala televisionsav-

giften från och med den 5 februari 2019. 

 

Enligt Ålands landskapsregerings beslut (2017:61) om avgifter för inne-

hav av televisionsmottagare är den årliga avgiften 220 €. 

 

Bakgrund 

Den 20 november 2018 gjorde landskapsregeringens kontrollant en kon-

troll av televisionsinnehav och hittade en oanmäld televisionsmottagare 

hos dig. Kontrollanten konstaterade att den lagstadgade anmälningsskyl-

digheten har blivit försummad och begärde därför att du i samråd med 

honom skulle fylla i formuläret Anmälan om TV-avgift. Detta vägrade du 

göra med motiveringen att du har en gammal televisionsmottagare och att 

du inte under flera år har betalat någon TV-licens. 

 

Genom ett brev av den 21 december 2018 underrättade landskapsrege-

ringen dig om att ett förvaltningsärende avseende särskilt beslut om av-

giftsskyldighet har blivit anhängigt enligt 30 § 2 mom. i landskapslagen 

(2011:95) om radio- och televisionsverksamhet och att du har rätt att bli 

hörd innan ärendet avgörs. 

 

Tidsfristen för ditt skriftliga bemötande var den 25 januari 2019 kl. 

15.00. I brevet meddelades att ärendet kan avgöras efter fristens utgång 

även om du inte inkommit med något bemötande. 

 

Den 28 januari 2019 konstaterades att inget bemötande hade inkommit i 

ärendet. 
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  Motivering 

  Enligt 28 § 1 mom. i landskapslagen (2011:95) om radio- och televis-

ionsverksamhet betalas, i enlighet med vad landskapsregeringen närmare 

bestämmer, en årlig avgift för innehav av en anordning som huvudsakli-

gen är avsedd att användas som televisionsmottagare. 

 

  Innehavare av en televisionsmottagare som är avgiftsskyldig för inneha-

vet ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen innan en televisions-

mottagare börjar användas (2011:95, 27 § 2 mom.).  

 

  För att övervaka att anmälningsskyldigheten enligt 27 § verkställs kan 

landskapsregeringen förordna särskilda kontrollanter i enlighet med la-

gens 31 §. 

 

  På begäran av innehavaren av en televisionsmottagare eller om det har 

blivit uppenbart vid en kontroll att någon använder en televisionsmotta-

gare som inte har anmälts enligt 27 § och oenighet råder huruvida av-

giftsskyldighet föreligger fattar landskapsregeringen ett särskilt beslut om 

avgiftsskyldighet och om tidpunkten för när avgiften ska börja betalas 

(2011:95, 30 § 2 mom.). 

 

  Vid kontrollen har det konstaterats att du har en televisionsmottagare i 

din besittning. Dina motiveringar till befrielse från avgiftsskyldighet är 

inte sådana som enligt lagstiftningen berättigar till befrielse från avgifts-

skyldighet. 

   

Tillämpade lagrum 

28 § och 30 § landskapslag (2011:95) om radio- och televisionsverksam-

het 
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