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          Bilaga 1, F117E07 
  Dokumentnamn Nr                           Sidnr 
 UTLÅTANDE 47 F1 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 17.2.2017 ÅLR 2017/391 
  
  
 Till Finansministeriet 
 valtiovarainministerio@vm.fi 
  
  
Hänvisning 
VM146:00/2016 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Cecilia Magnusson 
 
Ärende 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattning av 
varuimport till Skatteförvaltningen 
 

Begäran om utlåtande 
Finansministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande om utkast till 
regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
överföring av mervärdesbeskattning av varuimport till Skatteförvaltningen. 
 
Finansministeriet har till landskapsregeringen översänt en översättning på 
svenska av propositionens huvudsakliga innehåll (cirka 1 sida) och 
lagförslaget. Utkastet till regeringens proposition (förutom ovannämnda 
stycken), är inte översatt till svenska, en översättning till svenska av utkastet 
borde ha erhållits, enligt de språkliga rättigheterna. På grund av ovanstående 
baserar sig utlåtandet i huvudsak på den översättning som har erhållits från 
Finansministeriet, vilket gör att Landskapsregeringen förbehåller sig rätten 
att inkomma med ytterligare kommentarer, när översättning erhålls. 
 
Landskapets behörighet 
Landskapet saknar lagstiftningsbehörighet avseende mervärdesskatt och 
förslaget omfattar därför till sin helhet av rikets lagstiftningsbehörighet 
enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen för Åland. 
 
Förslaget har dock särskild betydelse för landskapet, eftersom förslaget 
påverkar personer bosatta på Åland. 
 
Landskapsregeringens utlåtande avseende rikslag som har betydelse för 
Åland ska inhämtas enligt 28 § 2 mom. i självstyrelselagen för Åland. 
Landskapsregeringen förutsätter att utlåtandet ges betydelse, eftersom 
lagändringen i så stor utsträckning påverkar personer bosatta på Åland. 
 
Förslagets innehåll 
I propositionen föreslås att mervärdesskattningen i enlighet med 
regeringsprogrammet ändras så att mervärdesbeskattningen av varors 
införsel som sköts av Tullen flyttas över till Skatteförvaltningen när det är 
fråga om import av företag som är införda i registret över 
mervärdesskatteskyldiga. Tullen övervakar även i fortsättningen i samband 
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med tillsynen av tullklareringar mervärdesbeskattningens riktighet, samt 
ansvarar för brottsutredningarna. Även i fortsättningen ska Tullen sköta 
mervärdesbeskattningen gällande införsel när det är införsel av annan än 
sådan som utförs av företag som förts in i registret över 
mervärdesskatteskyldiga. Samtidigt svarar även Tullen för beskattning 
gällande sådan införsel som inte hör till importörens affärsverksamhet och 
som fysiska personer gör samt gällande beskattningen av införsel som står i 
strid med tullbestämmelserna. 
 
På den mervärdesbeskattning som har för avsikt att överföras till 
Skatteförvaltningen ska tillämpas vanliga bestämmelser om skatteuppbörd 
och beskattningsförfarande i mervärdesskattelagen, lagen om skatteuppbörd 
och lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på 
eget initiativ. 
 
Skatt som betalas på införsel hänförs enligt givet förslag till ändring 
gällande mervärdesskattelagen till den samma månad som avdrag görs på 
skatten, det vill säga förtullningsmånaden. Tidpunkten för skatteavdraget 
och skyldigheten att betala skatt sammanfaller alltså. Om införda varor 
används helt och hållet i avdragsgillt syfte, betalas ingen skatt på införseln. 
 
Mervärdesskattelagen ändras på så sätt att importören är även skattskyldig 
vid indirekt ombudskap, när ombudet handlar i eget namn för huvudmans 
räkning. Skattegrund för införsel som hör till Skatteförvaltningens 
beskattningsbehörighet är tullvärdet som Tullen fastställt.  
 
Till lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget 
initiativ fogas bestämmelser om uppgifter som Tullen ska ge till 
Skatteförvaltningen samt till lagen om offentlighet och sekretess i fråga om 
beskattningsuppgifter om uppgift som Skatteförvaltning ska lämna till 
Tullen. 
 
De bestämmelser som har föreslagits tillämpas även på införsel som görs 
mellan Åland och övriga Finland. 
 
Landskapsregeringen anser att det är omöjligt att ta ställning till 
propositionens innehåll, eftersom en översättning av endast 
sammanfattningen och de nya delarna av lagparagraferna har erhållits. Detta 
är speciellt allvarligt, eftersom propositionen innehåller special motiveringar 
och lagar som speciellt rör Åland. 
 
Landskapsregeringen kräver att det till Landskapsregeringen ges möjlighet 
att ge utlåtande på en komplett svensk översättning av hela regeringens 
proposition, innan regeringen för ärendet vidare. 
 
Landskapsregeringen anser att det ska säkras att Landskapsregering, företag, 
juridiska personer och fysiska personer får den information som rör dem på 
svenska, detta gäller även service som ges av stat, Skatteförvaltning och 
Tull. 
 
 
Minister    Mats Perämaa 
 
 
Avdelningsjurist  Cecilia Magnusson 
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          Bilaga 2, F117E07 
 Dokumentnamn Nr                           Sidnr 
 UTLÅTANDE 51 F1 1 (2) 
  
 Datum Dnr 
 17.2.2017 ÅLR 2016/8924 
  
  
  
 Till Finansministeriet 
 valtiovarainministerio@vm.fi 
  
  
Hänvisning 
VM104:00/2016 
 
Kontaktperson 
Avdelningsjurist Cecilia Magnusson 
 
Ärende 
Utkast till regeringens proposition om lag om ändring 
av mervärdesskattelagen 
 

Begäran om utlåtande 
Finansministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande om utkast till 
regeringens proposition om lag om ändring av mervärdesskattelagen. 
 
Landskapets behörighet 
Landskapet saknar lagstiftningsbehörighet avseende mervärdesskatt och 
förslaget omfattar därför till sin helhet av rikets lagstiftningsbehörighet 
enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen för Åland. 
 
Förslagets innehåll 
I föreslaget föreslås att till mervärdesskattelagen införs bestämmelser 
gällande hur landskap samt deras serviceinrättningars beskattning ska 
handläggas.  
 
Kalkylerad återbäring gällande mervärdesskatt som beviljas när det gäller en 
skattefri anskaffning inom social- och hälsovården, inte ska gälla längre 
kommunerna på finländska fastlandet. 
 
Landskapen samt deras serviceinrättningar ska vara jämställda med 
kommunerna och stat så att det finns möjlighet att ansöka om 
skattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastigheter som de 
använder. Anskaffningsneutraliteten i serviceinrättningarnas och 
landskapens verksamhet förbättras genom statens budgetförfarande. 
 
Centralt för reformen är att tjänsteproduktionen inom social- och 
hälsovården ska göras mångsidigare så att landskapens egna 
tjänsteproducenter, tjänsteproducenter inom tredje sektorn och privata 
tjänsteproducenter kan ge alla tjänster enligt lika villkor. Detta syfte uppfylls 
genom lagstiftningen om valfrihet för klienterna.  
 
Social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen medför inte 
förändringar rörande tjänsteproduktion i Landskapet Åland. 
Serviceuppdragen ska likadant som för närvarande dels höra till landskapet 
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Åland och dels till kommunerna som hör till Åland. 
 
Landskapsregeringen anser att det är viktigt att få en helhetsbild av 
reformerna i riket i förhållande till Åland. Därför behöver 
landskapsregeringen få propositioner som rör reformen översatta till svenska 
i tid för att kunna bedöma hur Åland påverkas av reformen i sin helhet i 
förhållande till riket. 
 
Landskapsregeringen anser att det ska säkras att Landskapsregering och 
andra parter får den information som rör dem på svenska, detta gäller även 
all annan service som skall ges på svenska. 
 
 
 
 
 
Minister    Mats Perämaa 
 
 
 
Avdelningsjurist  Cecilia Magnusson 

 
 


