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1. Landskapsregeringens Regelråd
1.1 Syfte
Det ska var enkelt att driva företag på Åland med minimal byråkrati och tydlig lagstiftning och reglering.

1.2 Arbetsform
Formerna för landskapsregeringens Regelråd för företag är enkla. Företag, föreningar, privatpersoner och
andra får lämna in synpunkter på krångliga regler och förbättringsförslag till landskapsregeringen som tillser
att rätt instans bereder dem.
Förslag kan inlämnas till registrator@regeringen.ax eller vid öppna höranden som anordnas löpande, se
information på regeringens hemsida www.regeringen.ax
Uppföljningen presenteras på hemsidan https://www.regeringen.ax/andra-verksamheter-horforvaltningen/regelradet eller vid öppna höranden.
Regelråd har arrangerats av näringsavdelningen:
-

15.9.2021, digitalt

-

27.10.2021, digitalt

-

19.1.2022, digitalt

2. Inkomna ärenden och uppföljning
2.1 Förtullning av varor till och från Åland
Beskrivning av ärendet
Den ändrade lagstiftningen gällande mervärdesbeskattningen trädde i kraft 1.7.2021. Det elektroniska
systemet för förtullning (UTU) implementerades och sattes i bruk 1.9.2021 vad gäller försäljning mellan
företag. Särskilt två huvudproblem har identifierats; den ökade administrationen i realtid som regelverket
medför för åländska företag och verifieringskedjan. Varje leverans ska förtullas och en försändelse ska kunna
spåras med samma referensnummer från frakt till bokföring. Det råder osäkerhet gällande vilka krav som
lagstiftningen ställer på företag och varken tullen eller skatteförvaltningen uppges kunna svara på deras
frågeställningar.

Uppföljning av ärendet
•

Vem ansvarar för beredningen?

Tull- och mervärdesskattefrågor hör till Finlands lagstiftningsbehörighet. Enligt självstyrelselagen är
riksmyndigheterna skyldiga att höra landskapet i fråga om lagar som har särskild betydelse för Åland och
landskapsregeringen har möjlighet att ta initiativ i frågor som är riksbehörighet. Inom landskapsförvaltningen
är det finansavdelningen som bereder skatteärenden.
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•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Landskapsregeringen har 21.9.2021 tillsatt en skattegränsstrategigrupp och begärt att finansministeriet utser
personer som ska arbeta med att förenkla hanteringen. En aktuell beskrivning av problemen har 7.10.2021
sänts till ansvariga riksmyndigheter. Landskapsregeringen samarbetar med näringslivsorganisationer och
företag för att hitta lösningar som förenklar handeln mellan företag på Åland och utanför Åland.
Ett samarbete har inletts mellan Tullen på Åland och Ålands näringsliv (ÅN) så att en tulltjänsteman finns på
plats hos ÅN periodvis och håller utbildningar samt samlar in uppgifter om konkreta problem i datasystemet.
Företag som har konkreta frågeställningar om förtullning av varor ska vända sig direkt till Tullen. För att delta
i utbildningstillfällen kontaktas Ålands näringsliv.
Finansministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från skatteförvaltningen, tullen och
landskapsregeringen för tiden 7.12.2021 – 31.3.2022 för att utreda de tullförfaranden som tillämpas på varor
som transporteras över skattegränsen mellan riket och landskapet Åland. Arbetsgruppen utreder även
eventuella möjligheter att lätta på den administrativa börda som dessa förfaranden orsakar de ekonomiska
aktörerna. Landskapsregeringen representeras av John Eriksson, Thomas Löfwenhierta och Robert Lindfors.
Nya föreskrifter gäller från 1.2.2022 och nya kundanvisningar ska komma. Vissa förbättringar för företag har
uppnåtts.
•

Hur ser tidtabellen ut?

Revideringen av tull- och mervärdesskatteregelverket som pågått i mer än 20 år har under år 2021 lett till
orimliga krav på företagens administrativa insats. Landskapsregeringens målsättning är problemen ska
undanröjas i snabb takt eller att förfarandet fort blir betydligt förenklat. Arbetsgruppen ska utföra sitt arbete
fram till 31.3.2022.

Ärendets status
Beredning pågår.

2.2 Vattenmiljöfrågor kopplade till fiskodling
Beskrivning av ärendet
Hänvisning till PM från Ålands fiskodlarförening:
2.2.1

Revidering av vattenlagen, Klargörande kring kompensationsåtgärder (vattenlagen + förordningar),
Förhinder av flytt mellan vattenområden (utan produktionsminskning)

2.2.2

Lokaliseringsplan för fiskodling

2.2.3

Flexibilitet i produktionen på årsbasis

Uppföljning av ärendet
2.2.1

Revidering av vattenlagen, Klargörande kring kompensationsåtgärder (vattenlagen + förordningar),
Förhinder av flytt mellan vattenområden (utan produktionsminskning)

•

Vem ansvarar för beredningen?
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Lagberedningen. Beredningen sker nu i en politisk referensgrupp. Sakkunnig är miljöbyrån.
•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Alla de frågor som tas upp under rubriken har beröring med vattenlagen.
•

Hur ser tidtabellen ut?

Den politiska referensgruppen har ambitionen om att ha en snabb beredning. Lagpaketet skickas därefter ut
på remiss.
2.2.2
•

Lokaliseringsplan för fiskodling
Vem ansvarar för beredningen?

Miljöbyrån
•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Ja. Enligt landskapsregeringens (LR) beslut ska det tas fram en lokaliseringsplan och konsekvensbeskrivning
innan LR, som ägare och förvaltare, tar beslut var de lämpligaste platserna är. Ett liknande förfarande
tillämpas i Finland (LR ska alltså inte enligt beslutet överlämna avgörandet till annan myndighet).
•

Hur ser tidtabellen ut?

Oklar på grund av osäker finansiering av planen.
2.2.3
•

Flexibilitet i produktionen på årsbasis, för att hantera följderna av t.ex. IHN
Vem ansvarar för beredningen?

Miljöbyrån
•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Miljöbyrån har sett närmare på produktionsflexibilitet och vilka möjligheter som eventuellt kan finnas. Särskilt
med fokus på möjligheter och begränsningar i förhållande till EU:s föreskrifter. Det finns nu ett ärende under
beredning i frågan.
•

Hur ser tidtabellen ut?

Förslag till beslut bereds och svar bedöms kunna ges inom januari 2022.

Ärendets status
Beredning pågår eller ska påbörjas.

2.3 Revidering av djurskyddslag
Beskrivning av ärendet
Regelverket är viktigt för djurhållare och vid revideringar bör producenter involveras i ett tidigt skede av
beredningen.
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Uppföljning av ärendet
•

Vem ansvarar för beredningen?

Miljöbyrån
•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Beredning av en revidering av djurskyddslagen ska påbörjas. Landskapsveterinär har anställts och när
beredningen påbörjas noteras förslaget att involvera berörda i arbetet.
•

Hur ser tidtabellen ut?

Det går inte att svara på nu.

Ärendets status
Beredningen har inte påbörjats.

2.4 Evenemangsstöd
Beskrivning av ärendet
Evenemangsstöd bör kunna beviljas även till andra arrangörer än föreningar t.ex. till företag.

Uppföljning av ärendet
•

Vem ansvarar för beredningen?

Näringsavdelningen
•

Hanteras de frågor eller förslag som har noterats?

Enligt regelverket är det inte möjligt för finansavdelningen att bevilja Paf-stöd till företag däremot driver Visit
Åland ett projekt som ska underlätta för evenemangsarrangörer att starta upp och utveckla evenemang.
Näringsavdelningen bereder frågan om en stödordning som medger evenemangsstöd till företag. Ställning
tas till i vilket skede stöd ska ges, för vilka åtgärder samt vilka kriterier som ska gälla för de evenemang som
ges stöd. I beredningen har branschrådet för evenemang som leds av Visit Åland r.f involverats.
•

Hur ser tidtabellen ut?

En stödordning tas fram inom år 2021 och beslut fattas inom februari 2022.

Ärendets status
Beredning pågår.
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