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I ltm Jan Liljehages m.fl. motion föreslås att landskapsstyrelsen skall hänvända sig till 
riksmyndighetema med initiativ om att amatörbyggda, icke serietillverkade fordon 
beskattas som veteranfordon vid registrering i landskapet. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till bl.a. lag- och 
ekonomiutskottets betänkc111de i ett liknande ärende. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 
Lag- och ekonomiutskottet behandlade i mars 1992 en motion av ltm Liljehage m.fl. 
angående hemställan om initiativ hos riksmyndigheterna om att icke serietillverkade 
motorfordon undantas från gällande bilskattelag (bet.nr 8/1991-92). Utskottet delar lag
och ekonomiutskottets synpunkter och anser dessutom att en jämförelse mellan 
veteranfordon och icke serietillverkade fordon inte är adekvat med tanke på att 
veteranfordonen har ett kulturhistorisk.i värde och att de mer än 25 år gamla bilarna, till 
skillnad från de icke serietillverkade, ytterst sällan lämpar sig för normalbruk. Enligt 
utskottets åsikt föreligger således begränsade förutsättningar för landskapsstyrelsen att 
hos riksmyndigheterna vinna gehör för en sådan jämförelse, särskilt som de avvikande 
beskattningsreglema skulle gä1la enbart i landskapet. 

ÄRENDETS BEHANDLING 
Lagtinget har den 5 april 1993 inbegärt näringsutskottets yttrande över motionen. 

Utskottet har i ärendet hört trafikinspektören Ulf Lillie. 

Ledamoten Häger har anmält avvikande åsikt. 

I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Harry Eriksson samt 
ledamöterna Abrahamsson, Sjöblom och Häger. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Mariehamn den 24 mars 1994 

Vice ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget förkastar hemställ
ningsmotion nr 141/1992-93. 

Harry Eriksson 

Susanne Eriksson 



AVVIKANDE ÅSIKT 

Jag vill härmed anmäla min avvikande åsikt till näringsutskottets betänkande över 
hemställningsmotion nr 141192-93 angående samma beskattning för amatörbyggda fordon 
som för veteranfordon. 

Vid behandlingen av ärendet framkom enligt min mening följande: 
- det kan inte anses påvisat att hembyggda fordon skulle vara trafikfarligare än veteran
fordon 
- den lägre beskattningen för veteranbilar motiveras med att veteranbilarna förutsätts vara 
i användning under endast ca en månads tid per år. Fordonen beskattas dock inte högre 
även om de används under en längre period 
- eftersom det förutsätts att s.k. hembyggen, till skillnad från veteranfordon, är i bruk mer 
än en månad per år beskattas dessa fordon inte lika lindrigt som veteranfordonen. Något 
belägg för att hembyggen skulle vara i bruk längre tid per år finns dock inte. 

Med anledning av ovannämnda anser jag att det inte finns tillräkliga motiv för att förkasta 
motionen. Enligt min mening borde motionen godkännas så att amatör- och veteranfordon 
i alla beskattningsavseenden skulle behandlas likvärdigt. 


