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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 63
Åland Post Ab:s ordinarie bolagsstämma
torsdagen den 24 september kl. 16.30 på huvudkontoret i
Sviby, Jomala
ÅLR 2020/6831
167 F1
Beslutades att utse minister Torbjörn Eliasson till landskapets
representant på stämman och finanschef Conny Nyholm som ersättare
och biträde.
Nr 64
Utlåtande om utkast till regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av 3 § i mervärdesskattelagen
ÅLR 2020/5659
168 F1
Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 1, F120E36.
Nr 65
Åda Ab:s extra bolagsstämma måndagen den 28
september 2020 kl. 16.00 i konferensrum Klinten på
Elverksgatan 10
ÅLR 2020/6891
169 F1
Beslutades att utse minister Torbjörn Eliasson till landskapets
representant på stämman och avdelningsjurist Ida Hellgren som ersättare
och biträde.
Nr 66
Utlåtande om utkast till regeringens proposition med
förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om accis på
alkohol och alkoholdrycker
ÅLR 2020/6866
170 F1
Beslutades att lämna utlåtande enligt bilaga 2, F120E36.
_____________________________________
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Bilaga 1, F120E36
Dokumentnamn

Nr

Sidnr

UTLÅTANDE

168 F1
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Datum

Dnr

11.09.2020

ÅLR 2020/5659

Finansministeriet
valtiovarainministerio@vm.fi
marja.niiranen@vm.fi

Hänvisning

Utlåtande om projekt VM122:00/2019
Kontaktperson

Avdelningsjurist Ida Hellgren
Ärende

Begäran om utlåtande om utkast för regeringens
proposition med förslag till lag om ändring av 3 § i mervärdesskattelagen

Begäran om yttrande
Finansministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande
regeringens proposition om ändring av 3 § i mervärdesskattelagen.

om

Landskapets behörighet
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet
och riket. Mervärdesskatt är en indirekt skatt, och riket har behörighet
avseende indirekta skatter enligt självstyrelselagen 27 § 36 punkten i
självstyrelselagen för Åland. De föreslagna ändringarna är därför direkt
tillämpliga i landskapet.
Förslagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande
Genom propositionen föreslås att den nedre gränsen för skattskyldighet på
basis av räkenskapsperiodens omsättning som tillämpas på små företag
höjs från 10 000 euro till 15 000 euro. Syftet är att minska den
administrativa bördan för småskalig verksamhet. I huvudsak berör det
företagare som har sitt företag som en bisyssla.
För att införa höjningen krävs ett tillstånd av rådet. Rådet har den 8 juni
2020 antagit rådets genomförande beslut (EU) 2020/774 om
bemyndigande för Republiken Finland att tillämpa en särskild åtgärd som
avviker från artikel 287 i mervärdesskattedirektivet. Genom beslutet
bemyndigas Finland att tillämpa befrielse från mervärdesskatt för
beskattningsbara personer vars årsomsättning är högst 15 000 euro.
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Landskapsregeringen har inget att erinra mot lagförslaget.

Minister

Torbjörn Eliasson

Avdelningsjurist

Ida Hellgren
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Bilaga 2, F120E36
Dokumentnamn

Nr

Sidnr

UTLÅTANDE

170 F1

1 (2)

Datum

Dnr

11.09.2020

ÅLR 2019/6866

Till Finansministeriet
valtiovarainministerio@vm.fi
satu.juvonen@vm.fi

Hänvisning

Utlåtande om projekt VM114:00/2020
Kontaktperson

Avdelningsjurist Ida Hellgren
Ärende

Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av bilagan
till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Begäran om utlåtande
Finansministeriet har gett landskapsregeringen möjlighet att lämna
utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om
ändring av bilagan till lag om accis på alkohol och alkoholdrycker.
Landskapets behörighet
Lagstiftningsbehörigheten inom beskattningen är delad mellan landskapet
och riket. Utkastet till proposition gäller accis på alkohol och
alkoholdrycker, vilket är punktskatt. Punktskatt är en indirekt skatt, och
riket har behörighet avseende indirekta skatter enligt självstyrelselagen 27
§ 36 punkten i självstyrelselagen för Åland. De föreslagna ändringarna är
därför direkt tillämpliga i landskapet.
Förlagets innehåll och landskapsregeringens utlåtande
I propositionen föreslås att punktskatt på alkohol och alkoholdrycker höjs
vid ingången av år 2021. Skattehöjningen gäller alla dryckesgrupper i jämn
proportion till alkoholhalten i dryckerna. Punktskatt på öl höjs med 4,4
procent, punktskatt på svaga alkoholdrycker som tillverkats genom
jäsning, till exempel cider, höjs med 4,2 procent, punktskatten på vin med
5 procent, punktskatten på mellanprodukter med i genomsnitt 4,8 procent
och punktskatten på etylalkoholprodukter med 3,3 procent. I genomsnitt
höjs punktskatten på alkoholdrycker med cirka 5 procent.
I skattenivåerna för öl med låg alkoholhalt och etylalkoholprodukter
föreslås större höjningar än för andra dryckesgrupper. Skälet till det är att
det för närvarande råder ett missförhållande genom att den punktskatt på
läskedrycker som tas ut på alkoholfria drycker idag är högre än för öl med
låg alkoholhalt och än alkoholskatten för etylalkoholbaserade drycker
räknat per liter.
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Som en följd av skattehöjningen beräknas detaljförsäljningspriserna på
alkoholdrycker stiga med i genomsnitt drygt 2 procent. Skattehöjningen
beräknas höja intäkten av accisen med 50 miljoner euro per år.
Den procentuella sänkningen av skattenivåerna för öl från små bryggerier
kvarstår och således påverkar även skattehöjningen dem i mindre
utsträckning än andra skattskyldiga.
Syftet med skattehöjningarna har varit att öka statens intäkter samt att
minska den totala alkoholkonsumtionen och därigenom de negativa
effekterna av alkoholbruk. Dessutom har syftet varit att dimensionera
skattehöjningarna så att prisstegringen för alkoholdrycker inte leder till att
den inhemska försäljningen ersätts av resandeinförsel i någon betydande
utsträckning.
Landskapsregeringen har inte något att erinra mot förslaget.

Minister

Torbjörn Eliasson

Avdelningsjurist

Ida Hellgren

