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IAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr 10/1973-74 med nnled11i11g av la11dskaps

styrelsens framställning till Landstinget 

med förslag till lnndskapslag om resnnde

:'lVgift. 

Lnndstinget hcr inbegärt lc.g- och ekonomi utskottets utlåtande över 

ovan närrmdo.. frc:L.1Ställning. Mcc1 anled11ing häro.v får utskottet vördsomt 

anföra följo.:nde. 

Utskottet ho.r- i ärendet inbegärt 12gutskottets utlåtande, vilket 

bifogc:.s detts. betänkon de? se.nit såsom sl1kkunniga hört lnntråd et Alarik 

Häggblow? lo. gberedning schef en Sune 08.I'ls son och lo..ndskaps styrels elede,

moten Ulf .Andersson. 

Beträffc,nde ändm;iålsenligheten r:v att uppbärn en resandeavgift gör 

utskottet följcnue bedömning. 

Föreliggonde frornställning är till sin no,tur en rOJ.i1lo.g och reglernr 

de fo ri_:o.er s ow sk:::»ll ic.kt t.'.:tgo.s vid uppbärande o.,v reso.n denvgif t men 

ger ej lM dskc;p et någon omc:del betr rätt att uppbära d enno. avgift. Be-

s lut 0121 uppbär.cu::ide o.v reso11c1cc.vgift skcll nll tså fo.ttas särskilt nv 

Lmc1s ting0t. Enligt utskottets uppf 2ttning har landskapet behov o,v 

o.tt tillföra, c1t::n enskild0, budgeten wedel för de ändomål som anges i 

motiven till lnndsknpsstyrelscns fro.rilställning. Storleken av den -f 

sl:i.gno. rescindco.vgif ten hc:i,r i frru:aställningen riKlxiIJero.ts till två rnc:.rk. 

Detta belopp c.nser utskottet ej vo.rn oskäligt högt. Under förutsättning 

0,tt n.vgiften dessutom ej uppbärs under perioder av nedgång i resonde

frekvensen ~ SOjjJ ej är säsongbetono..de j finner utskottet att den förc

sletgnc 10,gstiftningsåtgärden är ändDLJ.ålsenlig. 

Beträffondc användningen ov de gen on res011denvgiften infl utnc. medlen 

an ser utskottet det riktigt o.tt medlen fördelas på c1et i framställ

ningen o.ngivno. sättet. 

Lnnd stingets behörighet :::i,tt lc.gstifto. på ifrågcwr:'..rnnc1e rätts område 

reglero.s i 23 § 1 morD. självstyrelselngen, v::::ri sto.dgns att lo.ndstinget 

äger beslutn._ o:c.1 näringsskntter. Då den före slngno. resnnde:::i.vgif ten är 

en forL1 e,v näringssko.tt är det uppenbnrt c,tt l:::rndstinget har rätt cttt 

besluto. on uppbörd e,v en sådo..n nvgift. Beslut i detta avseende behöver 

ej ges form.en ev lcndsk0,pslng. E:uellertid finner utskottet o.tt någr2 

nackdelar med elen av londsknpsstyrelsen för sin frf'rnställning vald0, 

f o:rn en ej föreligger. 

Det f rrn11går ej klart ClV be st,l.mmelserno. i själv styr el selngen ori1 

resondenvgiften k.'JD påföras även rederj_cr som ej hnr sin hemort i 
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1[']'.} dsk rrp et. Ernellertid frongår nv 9 § 2 r.ciom. londsknpslagen oo rätt 

o:tt idk0, näring i londskapet Ål011d (55/69) ntt näringsidknre är skyl

dig att på Åland göro. näringsm1mäl2n beträffru.1de sin näringsverkscu..1het 

orn 11 vnrn eller tjänst, för villren hem betingar sig ersättning, till 

en väsentlig del pr oduc erns in om illndske,pe t, men egentlig avdelning 

eller filinl li1."Väl icke inrätto:'cs 11 • Uppenbo.rt är enligt utskottets 

mening o..tt närinc;ssko.tt kon påförns de:n i detta sto.dgonde o.vseddn 

näringsverksmheten • 

Transport o.v pnssc,gero.re från en hmm till en o.nnan mot uppt0,gcmde 

e,v ersättning utgör otvivelolctigt en form av bedri vo.nde av näring. 

Utförs transporterrn:1 regRBässigt och så c.tt hamn i L:mdskapet - soE1 

f nllet i regel är - utgör en nv de två eller tre hLIJ.mor so1;:i ifrågo.v.'."l

rc.:nde rederis f nrtyg utesluto.nc1e o.nlöper, är det rriligt utskottets upp

f nttning klnrt ntt rederiets näringsverksornhet till väsentlig del be

drives i 1211dsknpet 9 vo.ro.v enligt ovm1 citerade stndgnnde följer skyl

dighet att här görn näringscmi::1älo..11. Den omständigheten ntt visso. ,rede

rier underlåtit :::J.tt fullgörc. denna förpliktelse befriar de11 no.turligt

vi s ej från skyldighet att erHiggn en eventuell resonde.'.lvgif t. 

I anlech1ing o..v det sngc1o. finner utskottet o.tt resondec.vgift ko.:n 

uppbäro..s även o.v rederier som ej ho.r sin hc:mort eller filinl i lcml

slmpet 9 förutsatt ntt dessn rederier i regelbunden trafik tronsporternr 

po..ss.'.J.gernre till och från lnndsknpet. 

Vad gäller självo. lo.gtc.:xtcn ho,r utskottet föreslngi t ändringar 

ev enbnrt redaktionell ert. 
Med htinvisning till det nnfördn får utskottet vörds3111t föreslå 

ntt Londstinget nåtte antaga lngförslo..

get med följo.ndc ändringCLr. 

3 §. 

L2:ndstingeis beslut on uppbärGnde o.v 

tidignst på nittionde dogcn efter det 

7 §. 

resr::ndec:;,vgif t träder i krctft 

sådcmt 
~~ 

beslut fe,t-t;.ats. 

1. lcmdsk::;psstyrelsen s i stöd o.v denn2 lag fo.ttade beslut kcm änd

ring sökns genom besvär hos högste.. förvo..ltningsdomstolen sennst före 

klock011 12 den trettionde do..gen efter delfåendet. 

8 §. 

Ho..r rcsonc1eo.vgift på Grund nv c..tt nntnl2t pnsso.gernre uppgivits 

oriktigt fastställts för låg, bör o.vgift8DS belopp rätto.s och redo..ren 

åläggo..s o.tt inbet:::ln tilläggeti dock senast under det femte kc.lender-
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året efter utgången nv c1C:?t år 1 då den avgift som skall rättas 1 debi 

terats eller borde hQ debiterats. 

9 §. 
Erl~gges §_j resandenvgif t inow utso.tt tid 9 skall p å det förfo.11110, 

beloppet i o..vgif ts tillägg erläggo..s tolv procents årlig ränta., :räknn t 

från den d~g 1 då avgiften senast bord~ ha erlagts, till betalnings-

do.gen. 

Mo.riehnmn? den 10 april 1974. 
På lo.g- och ekonomiutskottets vägnc:ir: 

Närvnr011c1e i utskottet:ordför.::111c1e11 Lindströrn? viceordför.J.nden Olof 

JVI. Jonsson (delvis), ledc.rnöterno. Bjo.rne Bj.örklund, Georg Widem.'.J.n (del

vis) S::lt!l t ersätto..rnc. Rolf Cetrlson (delvis) och Ragn 2 Sa.IJders (delvis). 
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Till Lag- och ekonomiutskottet 

från lagutskottet. 

Lag .... och ekonomiutskottet har. inbegärt lagutskottets utlåtande 

bet3?riffa.nde lagstiftningsbehörigheten i f:råga om förslaget . till land

skaps lag om resandeavgift. Med anledning härav framhåller utskottet 

följande. 

Lagförslaget innebär införande av resandeavgift såsom en närings- f 
skatt. Om en sådan näringsskatt är landstinget enligt 23 § 1 mom . 

självstyrelselagen berättigat att h esl ~, t o o1 

Utskottet har inte prövat lagförslagets sakliga utformning och 

sålunda inte tagit befatu1ing med frågan , om en sådan näringsskatt 

är ändamålsenlig och om den i föreslagen form har fått en riktig 

utformning. ! I 
I riket gäller för närvarande inte någon bestämmelse om. motsvaran -

de närings skatt. Detta är likväl inte någon f_örutsä ttning enligt 

utskottets mening för införande av sådan skatt. Uppenbarlige n är 
c: 

ovru1nämnda stadgande i självstvrelselagen så vidsträck t , att lands-

tinget kan besluta om lägre .eller högre närings skatt än de i riket · 

gällande eller att icke alls uppbära i riket uppburen skatt eller att 

införa en helt ny näringssk~tt . Enligt 29 · § 2 mom. sista stycket själv- , 

styrelselagen skall vid . utjämningen beaktas av landskapet· uppburen 

närin gsska tt, till det belopp den skul.le ha uppgått till enligt i 

riket stadgade grunder. I det aktuella fallet skulle alltså närings

skatten alls icke beaktas vid utjämningen 9 men om en sådan skatt där~ 

efter påbjudes i riket, ~ornmer den av landskapet uppburna resande

avgiften att beaktas till det belopp den skulle uppgå enligt i riket 

stadgade grunder. 

I fra.IiJställningen har förslaget till landstingets beslut i §;rendet 

givi ts formen av landskapslag. Detta är enligt 23 § självstyrelselagen 
"- -

inte nödvändig t. Oraatellertid beslutet ges denna form, bör det i van-

l ig ordning såsom i 14 § sagda lag stadgas underställas .Itepublikens 

pres ident. Granskningen av landsting e ts beslut i detta sarnrJanhang gäl

ler likv ä l endast f:rågan om lagförslaget berör ärenden, som hänförts 

ti 11 rikets lagstif tningsbehörighet eller rikets inre eller yttre 

säkerhet. och kommer sålunda inte att innebära ett godkännande av 
I 
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närings skattens sakliga utformnin g. 

Den sistnämnda frågan blir föremål för 

vilken forrn landstingets beslut har haft, 
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prövning, oberoende av 

enligt stadgandena i 24 § 'l:---=-
självstyrelselagen. Landshövdingens förbud mot beslutets verkstä:)..lig-

het skall underställ as republikens president, som i detta sammanhang 

inte bör vara bunden a v sitt eventue lla tidigare ställningstagande 

till en antagen landskapslags möj lighet att träda i kraft. 

Det är sålunda inte fiåga om lagstifimngsbehörighet i detta ärende 

i större ut strä ckning än annars. Finner l ag- och ekonomi utskottet- att 

beslutet kunde ges en annan form än landskapslagens, kommer beslutet 

överhuvud inte att bli för prövning enligt 14 § självstyrelse-

lagen. 

Mari ehaon, den 2 2 mars 1 
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