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UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION
TILL RIKSDAGEN OM ÄNDRING AV ENERGISKATTELAGSTIFTNINGEN

Begäran om yttrande
Finansministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande avseende ett
sammandrag på svenska av utkastet till regeringens proposition till
riksdagen med förslag till lag om ändring av energiskattelagstiftningen.
Landskapets behörighet
Landskapet saknar enligt 18 § 5 punkten i självstyrelselagen för Åland
lagstiftningsbehörighet avseende punktskatt och förslaget omfattas därför
till sin helhet av rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 36 punkten i
självstyrelselagen för Åland.
Landskapet Åland har dock behörighet att lagstifta om miljövård och
elmarknaden i landskapet enligt självstyrelselag för Åland 18 § 22 punkten.
Enligt 28 § ska utlåtande hämtas av landskapet i fråga om lagar som har
särskild betydelse för landskapet. Skriftväxlingsspråket är svenska enligt
38 § och underlag för att lämna utlåtande måste lämnas på därför svenska.
Förslagets innehåll och landskapsregeringens yttrande
Enligt förslaget ska vid beskattning av uppvärmningsbränslen tas i
beaktande koldioxidutsläppen under deras livscykel. Skattestödet för
kombinerad produktion av el och värme föreslås bli förändrad så att
skattestödet
beviljas
för
energiinnehållsskatten
istället
för
koldioxidskatten. Skatterna på torv och uppvärmningsbränslen höjs i
förslaget. De föreslagna ändringarna ökar skatteintäkterna med 38
miljoner euro. Beskattningen av stora ellager ändras i syfte att undvika
dubbel beskattning av el. Energiskatteåterbäringen inom jordbruket för lätt
brännolja som konsumerats under år 2018 föreslås bli höjd.

3 (3)

Landskapsregeringen har fått ta del av ett kort sammandrag och förslag på
ändrad lagtext på svenska. Exempelvis är inte konsekvensbedömningen av
lagförslaget översatt till svenska, vilket innebär att förutsättningarna för att
bereda och lämna ett utlåtande är mycket begränsade. Skriftväxlingen
mellan riket och landskapet ska enligt självstyrelselagen vara på svenska,
och utlåtande ska begäras av landskapet för rikslagstiftning som har
särskild betydelse för Åland. Skattelagstiftning som kan påverka
sektorpolitiska områden, i detta fall elmarknaden och miljövården, som
ingår i landskapets lagstiftningsbehörighet är sådan lagstiftning som är av
särskild betydelse för landskapet.
Landskapsregeringen anser att det är otillfredsställande att inte få ta del av
det fullständiga underlaget på svenska inför att bereda utlåtande på
rikslagstiftning som kan påverka områden som ingår i landskapets
lagstiftningsbehörighet. I den ofullständiga beredning som därmed kunnat
göras har inte uppstått skäl för landskapsregeringen att invända mot
sakinnehållet i det sammandrag av lagförslaget som landskapsregeringen
har fått ta del av.
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