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LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS 

BETÄNKANDE nr 7/1987-88 med an

ledning av ltm Sune Erikssons m.fl. 

hemställningsmotion till landskaps

styrelsen om utredning av formerna 

och förutsättningarna för omsättnings

skattelättnader för småföretag. 

Landstinget har den 20 november 1987 inbegärt lag- och ekonomiutskottets 

yttrande över nämnda motion. Utskottet som i ärendet hört omsättningsskatte

inspck tör Holger Sogne och företagsekonomen Gunnar Mattson, får i anledning 

härav anföra följande. 

I motionen sägs att en åtgärd i syfte att förbättra vcrksamhetsförutsättningarna 

för småföretag, värd att prövas är att befria små företag med endast fä 

arbetsplatser eller familjeföretag från omsättningsskattskyldighct eller att medge 

temporär omsättningsskattebefrielse i startskedet. Motionärerna anser därför att 

frågan borde utredas av landskapsstyrelsen och aktualiseras i samarbete med rikets 

myndigheter. 

Liksom motionärerna konstaterar lag- och ekonomiutskottet att bestämmelserna 

om omsättningsskatt inte tillhör självstyrelsens behörighetsområde. Utskottet 

anser att det inte vid behandlingen av ärendet framkommit några sådana motiv till 

de i motionen föreslagna ändringarna beträffande omsättningsskattereglerna att 

ärendet vid kontakter med riksmyndigheterna skulle få en seriös behandling. 

Politiska realiteter medför dessutom att en sådan ändring för att kunna företas 

måste omfatta hela landet. Fråga är alltså om en ändring av betydande omfattning. 

Utskottet konstaterar att vissa lättnader beträffande omsättningsskatten för 

småföretag redan idag återfinns i omsättningsskattelagen. Enligt lagens 8 § är t.ex. 

drivande av nä'ring utan fast driftsställe och utan andra anställda än make eller 

barn under 21 år, inte att betrakta som rörelse i lagens mening och därför inte 

skattskyldigt. Enligt 55b § skall skatt som skattskyldig erlagt återbetalas om den 

under ett kalenderår uppgått till högst 2.000 mark. För skatt understigande 3.273 

mark skall viss del återbetalas. Detta medför att riktigt små företag redan idag 

alltså i praktiken är befriade från omsättningsskatt. 

Vidare konstaterar utskottet att gränsdragningen då befrielsen på i motionen 

föreslaget sätt knyts till antalet anställda och/eller till företagets omsättning, är 
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mycket vansklig. Skillnaden mellan en näringsidkare som vid en sådan gränsdrag

ning är skattskyldig och en som inte är det, kan vara hårfin medan skillnaden i 

erlagd skatt kan vara betydande. 

Att som i motionen föreslås medge en temporär omsä ttningsskattebefr ielse är 

enligt utskottets mening inte heller ändamålsenligt med tanke på anförda rättvise

aspek ter och pä risken för kringgående av en sådan regel. Slutligen anser utskottet 

att andra former av stöd till småföretag, är att föredra, 

Med hänvisning till det anförda fär utskottet härmed vördsamt föreslå 

Mariehamn den 11 januari 1988 

att Landstinget mätte förkasta hem

ställningsmotion nr 7I198 7-88. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Ragnar Erlandsson 

ordförande 

Susanne Eriksson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Erlandsson, viceordfö

randen Hedman-Jaakkola, ledamöterna Harry Eriksson och Göte Sundberg samt 

ersättaren Anders Eriksson. 


