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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

13ETÄNKANDE nr 15/198l.f.-85 med anledning 

av vtm Jan-Erik Lindfors m.fl. hemst.111-

ningsrnotion till landskapsstyrelsen om ut

redning av möjligheterna att införa ett sys

tem med omsättningsskattefri försäljning 

till utländska tur ister. 

Landstinget har den 16 november l 98tJ inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över 

nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört landskapsstyre1se1edamöterna Olof Salmen 

och Lasse WikJöf samt tulldirektören Kaarina Sjöblom och VD för Ålands 

handelskammare Jan-Erik Rask, får vördsamt anföra följande. 

Motionen efterlyser en utredning från Jandskapsstyrelsens sida med målsättning att 

undersöka möjligheterna att i landskapet införa ett smidigt systern för omsättningsskat

tefri försäljning till utländska turister samt på grund härav eventuellt påkallade 

verkställighetsä tgärder. 

Vid behandlingen i utskottet har framkommit att regeringen har för avsikt att avgiva en 

proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående omsättning

skatt (FFS 532/63). I propositionen föreslås att förutsättningarna för omsättnings

skattefrihet för försäljning tlll utlandet ändras så att skattefriheten gäller även resgods 

som en utomlands bosatt resande har köpt i Finland och som han själv för med sig 

utomlands. Med beaktande av överenskommelsen om beskattning av resgods i resande

trafiken mellan Finland, Danmark, Norge och Sverige samt om skattefri försäljning på 

flygplats i dessa länder (Fördr.serie 3l.f./81) gäller propositionen icke turister från nämnda 

länder. Härutöver har utskottet inhämtat att erfarenheterna av det i Sverige antagna 

systemet med mervärdesskattefri försäljning till turister varit övervägande positiva. 

Systemet administreras där av ett privat företag, vilket bidragit till att göra 

handläggningen snabb och smidig, vartill bör beaktas att statsverket inte förorsakas 

kostnader. 

Eftersom ett smidigt system med omsättningsskattefri försäljning till utländska turister 

vore ägnat att befrämja turistnäringen och handeln och då det i Sverige införda systemet 

visat sig utfalla väl i praktiken har utskottet beslutat omfatta motionen. Ordföranden 

Sundback har dock inte omfattat majoritetens åsikt och har till betänkandet fogat 

skriftlig reservation. 



Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 23 april 1985. 

att Landstinget hemställer om att land

skapsstyrelsen utreder möjligheterna att för 

landskapet Åland införa ett smidigt system 

för omsättningsskattefri försäljning till ut

ländska turister samt om vidtagande av de 

verkställighetsåtgärder som påkallas av 

utredningen. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Dan Risberg 

sekreterare. 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, ledarnöt. Lönn, Nordlund 

och Söderho!m. 



RESERVATION 

Undertecknad har inget att invända mot det sakliga innehållet i de strävanden som 

motionen syftar till - ett smidigare system att förbättra förutsättningen för skattefri 

försäljning till utländska turister. 

Motionens kläm borde ha förkastats på andra grunder. 

1) klämmen efterlyser en utredning om möjligheterna att ..... 

Under behandlingen av motionen har det inte framkommit vad som borde utredas med 

tanke på den för omsättningsskattefria försäljningen i landskapet. Det har visat sig 

att de organisationer som representerar handeln i landskapet arbetar helt utgående 

från den lagstiftning som förbereds i riket. Några särskilda åländska synpunkter som 

Jandskapsstyrelsen borde utreda har inte framförts i utskottet. 

2) lagstiftningsbehörigheten fråga om omsättningsskatten tillkommer 

riksmyndigheterna. Landskapsstyrelsen har beretts tillfälle att uttala sig om de i 

riket föreslagna ändringarna i fråga om omsättningsskattelagstiftningen. Utlåtandet 

är positivt utan särskilda kommentarer. Utskottets majoritet har inte framfört 

avvikande synpunkter gentemot landskapsstyrelsens hållning i detta ärende. 

3) ett smidigt system för att genomföra omsättningsskattefri försäljning i landskapet 

tillkommer i första hand handeln själv samt dess intresseorganisationer. Landskapet 

kan vara behjälpligt i fråga om verksamhetsförutsättningarna för ett dylikt företag 

men har inte direkt ansvar för upprättandet av ett sådant. 

Med hänvisning till det ovan anförda anser jag att motionens kläm borde ha förkastats 

eftersom motionen inte innehåller något konkret nytt som landskapsstyrelsen kan 

uppmanas utreda eller direkt åtgärda. Motionärernas önskemål kommer att tillgodoses av 

lagstiftningsåtgärder i riket samt den åländska handeln själv tillsammans med dess 

intresseorganisationer. 

Mariehamn 25.04.1985 

Barbro Sundback 


