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LAG-OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

7I1984-85 med anledning av ltm Magnus Lundbergs 

m.fJ. hemställningsmotion till 1andskapsstyrelsen om 

åtgärder från landskapsstyreJsens sida för att rikslag

stiftningen ändras så att fraktkostnader godkänns som 

avdragbara inköp i omsättningsskatteredovisningen. 

Landstinget har den 21 november 1983 inbegärt utskottets utlåtande över nämnda 

motion. Utskottet, som i ärendet hört landstingsmannen Magnus Lundberg, om 

sättningsskatteinspektören Holger Sogne, verkställande direktören för Ålands 

företagsbyrå Ab Gunnar Mattsson och ordföranden för Ålands Köpmannaförening r.f. 

Sven Sundström, får i anledning härav anföra följande. 

Motionen ifråga efterlyser åtgärder för att få. till stånd en lagändring i omsättnings

skattelagen (FFS 532/63) för att möjliggöra att fraktkostnader skulle godkännas som 

avdragbara inköp i omsättningsskatteredovisningen, till den del det gäJler landskapet 

Åland. 

Enligt 11 § 2 mom. 5 punkten självstyrelselagen för Åland (5/52) hör här nämnd 

skattelagstiftning till rikets lagstiftningsbehörighet. Föreliggande hemställningsmotions 

syfte är enligt motiveringen att om möjligt minska de höga fraktkostnader som i dag 

gäller vid transporter från riket till Åland. I rikets budget har under ett antal år 

upptagits fraktstöd särskilt avsett för att hålla konsumentpriserna i landskapet på en 

acceptabel nivå. I praktiken har dock de upptagna beloppen inte ansetts vara 

tillräckliga. 

Enligt utskottets uppfattning skulle den 1 motionen föreslagna åtgärden i viss utsträck

ning sänka fraktkostnaderna med lägre prisnivå som följd. Redan en marginell sänkning 

av prisnivån i landskapet skulle ha en positiv inverkan även på handelns lönsamhet 

Dessutom kunde den föreslagna åtgärden ha en positiv effekt på. sysselsättningslaget 

inom handeln. 

Den här föreslagna lagändringen skulle enligt vad utskottet erfarit inte skapa några 

svårigheter beträffande omsättningsskatteredovisningen.En minoritet i utskottet bestå.

ende av ordf. Sundback och ledamoten Lönn har inte omfattat majoritetens åsikt och 

har tiJl betänkandet fogat skriftlig reservation. 



Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att landstinget hemställer om att landskapsstyrelsen 

vidtar åtgärder för att åstadkomma ändrini; i riksl<ig

stiftningen så att fraktkostnader skulle godkännas som 

avdragbara inköp i omsättningsskatteredovisningen till 

den del det gäller landskapet Aland. 

Mariehamn den 11 december 1984. 

På lag- och ekonomiutskottets vägnar: 

Barbro Sundback 

ordförande 

Bert Häggblom 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordf. Sundback, v.ordf. Mattsson, leda

möt. Lönn, Nordlund och Söderholm. 



R E S E R V A T I 0 N 

Omsättningsskattelagen känner inte till några undantag 

eller begränsningar i regionalt hänseende. De i motionen 

efterlysta åtgärderna förefaller helt orealistiska och 

ogenomförbara. 

Till den del det höga kostnadsläget på Åland kan förklaras 

bero på höga transportkostnader bör landskapets företagare 
och konsnmenrter kompenseras ·med transport-/fraktstöd samt 
dyrotrsklassificering med hänvisning till självstyrelselagens 
bestämmelser om priser och kostnader beroende av landskapets 
avskilda läge. 

Mariehamn 20.12.84 


