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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag 
om undantag rör landskapet Åland i fråga om meJVärdesskatte
och accislagstiftningen samt till lagar i anslutning till den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att mervär
desskattelagen och lagen om påförande av 
accis ändras samt att en lag stiftas om un
dantag rår landskapet Åland i fråga om mer
värdesskatte- och accislagstiftningen. Den 
gällande lagen om verkställande av mervär
des- och accisbeskattning i relationerna mel
lan landskapet Åland och det övriga Finland 
föreslås bli upphävd. Dessutom skall en änd
ring göras i lagen om beskattning i vissa fall 
av varor, som säljes ombord på passagerar
fartyg i utrikestrafik. 

Reformen skall omfatta de ändringar i lag
stiftningen om mervärdesskatt och accis som 
Europeiska gemenskapens lagstiftning förut
sätter på grund av landskapet Ålands sär
ställning. Det föreslås att mellan Åland och 
det övriga Finland skall dras en fiskal gräns 
vad mervärdes- och accisbeskattningen be
träffar. På försäljning och överföring av var
or och tjänster mellan Åland och andra delar 
av landet skall samma regler tillämpas som 
på handeln mellan Finland och länder utan
lår Europeiska gemenskapen. Sålunda skall 
bl.a. utförsel vid handel mellan Åland och 
det övriga Finland befrias från mervärdes
skatt, medan motsvarande införsel blir skat
tebelagd. Den fiskala gränsen förutsätter att 
gränsbeskattning och gränskontroll som 
sköts av tullverket ordnas mellan Åland och 
det övriga Finland. Med undantag av de av
vikelser som beror på den fiskala gränsen 
skall på Åland i enlighet med nuvarande 
praxis tillämpas samma mervärdesskatte-
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och accissystem som i det övriga landet. 
Utöver stadganden om hur handeln mellan 

Åland och det övriga Finland skall behand
las med avseende på mervärdesskatt och 
accis skall i den nya lagen också tas in de
taljerade stadganden om handeln mellan 
Åland och andra stater. 

Det föreslås att alkoholdrycker, tobakspro
dukter, konfektyrvaror och kosmetika som 
säljs till passagerare på luftfartyg som går i 
trafik mellan Aland och det övriga Finland 
samt på fartyg som trafikerar motsvarande 
sträcka på internationella linjer skall befrias 
från accis och mervärdesskatt. I fråga om 
alkoholdrycker och tobaksprodukter skall 
skattefriheten vara begränsad till de mängder 
som berättigar till skattefri införsel från plat
ser utanför gemenskapen. I fråga om öl skall 
skattefriheten dessutom begränsas till två 
liter per passagerare. 

Den mervärdesskattefria försäljningen till 
dem som reser på fartyg i trafik mellan Fin
land och Sverige skall begränsas till att gälla 
alkoholdrycker, tobaksprodukter, konfektyr
varor och kosmetika. 

I mervärdesskattelagen, lagen om påföran
de av accis samt lagen om beskattning i vis
sa fall av varor, som säljes ombord på pas
sagerarfartyg i utrikestrafik, föreslås dess
utom vissa ändringar som närmast är av tek
nisk karaktär. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången 
av 1997. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1. Behandlingen av Åland i skatte
hänseende 

1.1. Inledning 

Enligt det protokoll 2 (Ålandsprotokollet) 
som utgör bilaga till fördraget om Finlands 
anslutning till Europeiska unionen (FördrS 
l 03/94, nedan anslutningsfördraget) hör 
Ålands territorium inte till tillämpningsom
rådet ror de av Europeiska gemenskapens 
bestämmelser som syftar till en harmonise
ring av medlemsstaternas lagstiftning om 
mervärdesbeskattning, accisbeskattning och 
andra former av indirekt beskattning. Enligt 
protokollet skall Åland vid mervärdesbe
skattningen anses vara ett tredje land och 
vid accisbeskattningen ett sådant nationellt 
område som inte hör till direktivens tillämp
ningsområde. Syftet med undantaget är att 
bevara en livskraftig åländsk ekonomi, och 
det skall inte återverka negativt på unionsin
tressena eller unionens gemensamma politik. 
Undantaget skall inte heller inverka på ge
menskapens egna intäkter. 

Undantaget gör det möjligt att fortsätta 
med den skattefria försäljningen till passage
rare på fartyg och luftfartyg i trafik mellan 
Åland och gemenskapen också efter juni 
1999, då skattefriheten upphör att gälla för 
den övriga trafiken mellan medlemsländerna. 
Orsaken till att undantaget förhandlades 
fram var uttryckligen att en fortsatt accis
och mervärdesskattefri försäljning till passa
gerare ansågs vara viktig för Ålands trafik
förbindelser och genom dessa för hela den 
åländska ekonomin. Dessutom ville man 
reservera en möjlighet att vid behov tillämpa 
lägre skattesatser på Åland än i det övriga 
Finland i fråga om mervärdesskatt och accis. 

På grund av undantaget anses Åland inte 
höra till gemenskapens mervärdesskatte- el
ler accisområde vid tillämpning av gemen
skapens lagstiftning om mervärdesskatt och 
accis, trots att landskapet hör till gemenska
Rens tullområde och tullunion. Enligt 
Ålandsprotokollet inverkar undantaget dock 
inte på fördelningen av behörigheten mellan 
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landskapet och riket. Med stöd av 27 § 36 
punkten självstyrelselagen för Åland 
(1144/91) hör frågor som gäller mervärdes
och accisbeskattningen fortsättningsvis till 
rikets lagstiftningsbehörighet Finland har 
därför rätt att inom Ålands territorium till
lämpa ett sådant mervärdesskatte- och accis
system som landet självt önskar. Undantaget 
hindrar inte heller Finland från att i landska
pet tillämpa en materiell skattelagstiftning 
vars innehåll är detsamma som för det övri
ga landet. 

Undantaget leder också till att Åland har 
tredje lands status i forhållande till det övri
ga Finland och andra medlemsländer vid 
mervärdes- och accisbeskattningen. Detta 
innebär att försäljning och överföring av 
varor mellan gemenskapens skatteområde 
och Åland inte omfattas av mervärdesskatte
och accissystemet för handeln mellan med
lemsstater, utan av de bestämmelser som 
gäller för import och export vid handel med 
tredje land. Genom bestämmelserna om 
överlåtelseplatsen och om skattefrihet inver
kar undantaget också på hur handeln med 
tjänster, t.ex. internationella transporter, mel
lan Åland och medlemsstaterna behandlas 
med avseende på mervärdesskatt. 

Undantaget förutsätter att också varuöver
föringar från Åland till det övriga Finland 
beskattas som import när det gäller mervär
desskatt, och analogt att försäljningen av 
varor från andra delar av landet till Åland 
befrias från skatt. Vid accisbeskattningen 
bör produkter som överförs från Åland till 
andra delar av landet beskattas om de släpps 
för konsumtion inom landets skatteområde. 
För närvarande har dock detta inte genom
förts, utan enligt lagen om verkställande av 
mervärdes- och accisbeskattning i relationer
na mellan landskapet Åland och det övriga 
Finland (1485/94, nedan den särskilda la
gen), omfattas försäljning och annan överfö
ring av varor mellan Åland och det övriga 
Finland av stadgandena om den inhemska 
mervärdes- och accisbeskattningen. Till den
na del överensstämmer regleringen inte med 
gemenskapslagstiftningen. 
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1.2. Nuläge 

1.2.1. Behandlingen av tredje territorier i 
mervärdesskattehänseende enligt Eu
ropeiska gemenskapens lagstiftning 

1.2.1.1. Tillämpningsområdet för mervär-
desskattelagstiftningen 

Bestämmelserna om det mervärdesskatte
system som skall tillämpas i Europeiska 
unionens medlemsstater finns i huvudsak i 
rådets sjätte direktiv 77 /388/EEG av den 17 
maj 1977 om harmonisering av medlems
statemas lagstiftning rörande omsättnings
skatter - Gemensamt system för mervärdess
katt: enhetlig beräkningsgrund, senast ändrat 
genom direktiv 95/7/EG (nedan det sjätte 
mervärdesskattedirektivet). 

Direktivet tillämpas på försäljning av varor 
och tjänster samt på andra skattepliktiga 
transaktioner inom varje medlemsstats och 
gemenskapens territorium. Vad som avses 
med en medlemsstats och gemenskapens 
territorium definieras i artikel 3 i direktivet. 
Enligt artikel 3 .l och 3.2 avses med en med
lemsstats territorium det territorium som de
finieras i artikel 227 i fördraget om upprät
tandet av Europeiska ekonomiska gemenska
pen. I artikel 3.3 undantas vissa territorier 
från medlemsstatens territorium. Enligt all
slutningsfördraget är också Åland ett sådant 
territorium som inte hör till skatteområdet, 
trots att det hör till gemenskapens tullom
råde. Med gemenskapen och gemenskapens 
territorium avses enligt artikel 3 .l medlems
statemas territorier, definierade på ovan 
nämnda sätt. 

Enligt artikel 3 .l i direktivet avses med 
tredje territorium eller tredje land varje an
nat territorium än gemenskapens och med
lemsstatemas ovan definierade territorier. 
Områden som geografiskt hör till en med
lemsstats territorium, men som inte omfattas 
av medlemsstatens eller gemenskapens skat
teområde, dvs. s.k. tredje territorier, förhåller 
sig sålunda till gemenskapens skatteområde 
på samma sätt som de länder som inte hör 
till gemenskapen, dvs. tredje land. skatte
pliktiga transaktioner som sker inom sådana 
territorier omfattas inte av gemenskapens 
lagstiftning om mervärdesskatt. 

Utgångspunkten i direktivet är principen 
om territoriell tillämpning, enligt vilken var
je medlemsstat beskattar endast sådana skat
tepliktiga transaktioner som sker inom dess 

skatteområde. Direktivet innehåller detalje
rade bestämmelser om i vilken medlemsstat 
en skattepliktig transaktion anses ha skett. 
Om leveransen av en vara eller tillhandahål
landet av en tjänst enligt direktivets bestäm
melser om platsen för transaktionen (överlå
telseplatsen) sker inom ett tredje territorium 
som hör till medlemsstaten men inte till dess 
skatteområde, är medlemsstaten enligt direk
tivet inte skyldig att beskatta överlåtelsen. 
Däremot har medlemsstaten rätt att göra det. 
Medlemsstatens beskattning är i det här av
seendet inte bunden vid gemenskapens skat
telagstiftning. 

Mervärdesskatten riktar sig i regel endast 
på sådana nyttigheter som konsumeras inom 
medlemsstatemas territorium. Denna princip 
som bygger på destinationsorten, dvs. kon
sumtionslandet, har i fråga om varor följts 
så, att försäljningen, dvs. utförseln, av var
orna till en plats utanför gemenskapens skat
teområde har befriats från skatt, medan in
försel från platser utanför skatteområdet har 
beskattats. I fråga om tjänster stämmer be
stämmelserna om överlåtelseplatsen i all
mänhet i sig överens med principen om kon
sumtionsland. Dessutom är försäljningen av 
vissa tjänster som närmast anknyter till ex
port av varor enligt bestämmelserna skatte
fri. 

Bestämmelserna om import och export av 
varor har sedan ingången av 1993 inte läng
re tillämpats på varuhandeln mellan med
lemsstaterna. Denna handel omfattas av ett 
särskilt beskattningssystem för gemenskaps
handel, vilket grundar sig fortsättningsvis i 
huvudsak på principen om konsumtionsland. 
Inköp och överföringar av varor från andra 
medlemsstater övervakas eller beskattas inte 
längre vid gränserna, utan i samband med 
landets inhemska beskattning såsom gemen
skapsintema förvärv. På motsvarande sätt 
utgör försäljningen av en vara som transpor
teras till en annan medlemsstat en skattefri 
gemenskapsintern försäljning, om köparen är 
ett företag som är antecknat i den andra 
medlemsstatens register över mervärdesskat
teskyldiga. Försäljning till konsumenter be
skattas i regel i försäljarens land enligt prin
cipen om ursprungsland. Beskattningssyste
met för gemenskapshandeln inbegriper dess
utom bestämmelser om distansförsäljning, 
försäljning av nya transportmedel och spe
cialförfaranden för försäljning till icke-skatt
skyldiga företag och juridiska personer. 

Eftersom tredje territorier som hör till en 
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medlemsstat men inte till dess skatteområde 
jämställs med tredje land, beskattas överfå
ringar av varor från sådana områden till 
medlemsstatens eller gemenskapens skatte
område som om det vore fråga om import. I 
analogi med detta har försäljning av varor 
och av tjänster som har samband med dessa 
befriats från skatt när varorna skall transpor
teras från gemenskapens skatteområde till ett 
tredje territorium. Beskattningssystemet får 
gemenskapshandeln tillämpas inte på varu
överföringar mellan en medlemsstat och ett 
tredje territorium. 

En skattepliktig transaktion kan anknyta 
till ett tredje territorium fårutom på så sätt 
att varan transporteras från eller till ett så
dant territorium också så, att säljaren eller 
köparen är en person som är etablerad inom 
ett tredje territorium. Detta kan inverka på 
hur försäljningen eller inköpet behandlas i 
skattehänseende. Köparens eller säljarens 
etableringsort används som kriterium i vissa 
av direktivets bestämmelser om utförsel och 
om överlåtelseplatsen. Säljarens etablerings
ort inverkar dessutom på tillämpningen av 
en minimigräns får den skattepliktiga verk
samheten, på den omvända skattskyldigheten 
samt på avdrags- och återbäringsförfarandet 

1.2.1.2. Bestämmelser om överlåtelseplat
sen 

Allmänt 

Det sjätte mervärdesskattedirektivets be
stämmelser om platsen för tillhandahållandet 
av varor och tjänster avgör i vilken med
lemsstat beskattningen skall ske. De innehål
ler också kriterierna får huruvida en skatte
pliktig transaktion skall anses äga rum inom 
en medlemsstats skatteområde eller inom ett 
tredje territorium som hör till medlemssta
ten. Bestämmelserna om överlåtelseplatsen 
finns i huvudsak i artiklarna 8 och 9. 

Varor 

När varor skall transporteras till köparen 
är enligt artikel 8.1 a platsen för leverans av 
varorna, dvs. överlåtelseplatsen, den plats 
där varorna befinner sig vid den tidpunkt då 
sändningen eller transporten till mottagaren 
påbörjas. Om varorna installeras eller sam
mansätts av leverantören eller för hans räk
ning, skall platsen får leveransen anses vara 

den plats där varorna installeras eller sam
mansätts. Börjar transporten av varor inom 
ett tredje lands territorium, anses enligt arti
kel 8.2 platsen får importörens tillhandahål
lande och för efterföljande tillhandahållan
den ligga inom den medlemsstat till vilken 
varorna importeras. Enligt artikel 8.1 b anses 
platsen får leverans av sådana varor som 
varken skickas eller transporteras vara den 
plats där varorna befinner sig när leveransen 
äger rum. 

Artikel 8.1 c innehåller en bestämmelse 
om överlåtelseplatsen får varor som säljs 
ombord på fartyg, flygplan eller tåg under 
den del av en passagerartransport som ge
nomförs i gemenskapen. J dessa fall anses 
platsen får leverans av en vara som sålts 
under transporten vara avresearten får passa
gerartransporten. Med en del av en passage
rartransport som genomfårs i gemenskapen 
avses den del av en passagerartransport som 
utan uppehåll inom tredje territorium ge
nomförs mellan avrese- och ankomstorten. 
Med avreseort för passagerartransporten av
ses den första ort i gemenskapen där passa
gerare kan stiga ombord på transportmedlet. 
Med ankomstort avses den sista ort i gemen
skapen där P.assagerare kan stiga av trans
portmedlet. Återresan betraktas som en se
parat transport. 

Ovan nämnda bestämmelse om överlåtel
seplatsen är inte tillämplig på varuförsälj
ning som sker under en sådan passagerar
transport mellan medlemsstater där trans
portmedlet gör ett uppehåll inom ett tredje 
territorium. Ett uppehåll torde här förutsätta 
att passagerare kan stiga ombord eller lämna 
transportmedlet. Bestämmelsen om överlå
telseplatsen kan inte heller tillämpas på för
säljning som sker under transport mellan ett 
tredje territorium och en medlemsstat. På 
sådana försäljningar tillämpas artikel 8.1 b, 
enligt vilken överlåtelseplatsen är den plats 
där varorna befinner sig när leveransen äger 
rum. Försäljningarna sker sålunda inom 
medlemsstatens skatteområde till den del 
varan levereras på dess territorialvatten eller 
i dess luftrum. 

Artikel 28b B innehåller en särskild be
stämmelse om varor som säljs genom dis
tansförsäljning vid handel mellan medlems
staterna. Den gäller således inte varor som 
transporteras mellan medlemsstaterna och 
tredje territorier. 

Artikel 28b A innehåller bestämmelser om 
transaktionsplatsen vid förvärv av varor in-
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om gemenskapen. Enligt 28b A l anses plat
sen för förvärv av varor inom gemenskapen 
vara den plats där varorna befinner sig vid 
den tidpunkt när transporten till den person 
som förvärvar dem slutar. Enligt A 2 skall 
dock platsen för förvärv inom gemenskapen 
anses ligga inom den medlemsstats territo
rium som utfärdade det registreringsnummer 
för mervärdesskatt under vilket den person 
som förvärvat varorna gjorde förvärvet, om 
han inte visar att detta förvärv har beskattats 
i enlighet med A l. 

Bestämmelserna om transaktionsplatsen 
vid förvärv inom gemenskapen tillämpas 
inte inom ett tredje territorium. Om avgångs-
eller destinationsorten för en vara är ett 

tredje territorium, är det inte fråga om ett 
gemenskapsinternt förvärv, även om trans
porten skulle ske via en medlemsstats skat
teområde. Inte heller i det fallet att köparen 
vid köpet använder ett mervärdesskattenum
mer som har utfårdats för ett tredje territo
rium, medan avgångs- och destinationsorten 
ligger inom två olika medlemsstaters skatte
områden, anses det gemenskapsinterna för
värvet ha skett inom det tredje territoriet. 

Tjänster 

I artikel 9.1 i direktivet finns en allmän 
bestämmelse om platsen för tillhandahållan
de av en tjänst. Enligt denna skall överlåtel
seplatsen anses vara där säljaren är etablerad 
eller har ett fast driftställe från vilket tjäns
ten tillhandahålls eller, i avsaknad av någon 
sådan plats, den plats där säljaren har en fast 
adress eller vanligtvis bor. Den allmänna 
bestämmelsen tillämpas om inte något annat 
bestäms särskilt i fråga om en viss tjänst. 

Den ovan nämnda allmänna bestämmelsen 
tillämpas på hyrning av transportmaterieL 
Enligt artikel 9.3 kan dock en medlemsstat 
för undvikande av dubbelbeskattning, utebli
ven beskattning eller konkurrenssnedvrid
ning betrakta platsen för hyrning av trans
portmateriel, som enligt den allmänna be
stämmelsen skulle ligga inom medlemssta
tens territorium, såsom liggande utanför ge
menskapen, om tjänsten konsumeras utanför 
gemenskapen. Likaså kan medlemsstaten be
trakta platsen för tillhandahållande av tjäns
ten, som annars skulle ligga utanför gemen
skapen, såsom liggande inom medlemssta
ten, om tjänsten i fråga konsumeras i med
lemsstaten. 

Vid tillhandahållande av tjänster som har 

samband med fast egendom skall enligt arti
kel 9.2 a överlåtelseplatsen vara den plats 
där. egendomen är belägen. 

Overlåtelseplatsen för transporttjänster 
skall enligt artikel 9.2 b vara den plats där 
transporten äger rum, med beaktande av det 
avstånd som tillryggaläggs. Detta gäller 
dock inte varutransporter inom gemenska
pen. 

Enligt artikel 28b C 2 skall platsen för 
tillhandahållande av tjänster i samband med 
transport av varor inom gemenskapen vara 
avgångsorten. Har dock en dylik transport
tjänst tillhandahållits en kund som har fått 
ett mervärdesskattenummer i någon annan 
medlemsstat än den från vilken transporten 
avgår, anses platsen för tillhandahållande av 
transporttjänsten enligt C 3 ligga inom den 
medlemsstats territorium som har försett 
kunden med det mervärdesskattenummer 
som har använts vid köpet. Med transport av 
varor inom gemenskapen avses enligt C l 
transporter där avgångs- och ankomstorten 
är belägna inom två olika medlemsstaters 
territorier. Som en gemenskapsintern trans
port betraktas också en sådan transport inom 
en medlemsstats territorium som anknyter 
direkt till ovan nämnda transport. 

Bestämmelsen om platsen för tillhandahål
lande av en transporttjänst vid transport av 
varor inom gemenskapen tillämpas inte på 
transporter med avgångs- ellY.r ankomstort 
inom ett tredje territorium. Aven om av
gångs- och destinationsorten ligger inom två 
olika medlemsstaters skatteområden och kö
paren vid köpet använder ett mervärdesskat
tenummer som han har fått inom ett tredje 
territorium, anses transporten inte ske inom 
det tredje territoriet, utan i avgångsstaten. 

Enligt artikel 9.2 c skall överlåtelseplatsen 
i fråga om följande tjänster vara den där 
dessa fysiskt utförs: 

- kulturella, underhållningsmässiga, idrott
sliga, pedagogiska och liknande evenemang 
och tjänster samt tjänster som anknyter till 
dessa, 

- transportanknutna tjänster, 
- värdering av lös egendom och arbete på 

lös egendom. 
Om den som köper tjänster som gäller lös 

egendom eller anknyter till en transport in
om gemenskapen använder vid köpet ett 
mervärdesskattenummer som har utfårdats 
av någon annan medlemsstat än den där 
tjänsten utförs, är överlåtelseplatsen den 
medlemsstat som har utfårdat numret. I frå-
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ga om tjänster som gäller lös egendom är en 
rårutsättning den att egendomen transporte
ras bort från den stat där arbetet utförs. Om 
köparen vid köpet använder ett mervärdes
skattenummer som har utfårdats inom ett 
tredje territorium, anses inte tjänsten ha till
handahållits inom det tredje territoriet, utan i 
den stat där arbetet utrårs. 

I fråga om de immateriella tjänster som 
räknas upp i artikel 9.2 e är överlåtelseplat
sen den där köparen har etablerat sin rörelse 
eller har ett fast driftställe åt vilket tjänsten 
tillhandahålls eller, i avsaknad av någon så
dan plats, den där kunden har en fast adress 
eller där han vanligtvis bor. De tjänster som 
avses i bestämmelsen är bl.a. olika sakkun
nig- och planeringstjänster, reklamtjänster 
och hyrning av annat materiel än transport
materiel. Om köparen är etablerad inom ge
menskapen, tillämpas bestämmelsen dock 
endast om köparen är en näringsidkare. Om 
en inom gemenskapen etablerad köpare inte 
är en näringsidkare utan t.ex. en privatper
son, skall överlåtelseplatsen enligt den all
männa bestämmelsen om platsen rår tillhan
dahållandet av tjänster anses ligga i den 
medlemsstat där säljaren är etablerad eller 
där det fasta driftställe finns från vilket 
tjänsten säljs. Vid rörsäljning av immateriel
la tjänster till sådana andra personer än nä
ringsidkare som har sin hemort inom ett 
tredje territorium anses överlåtelseplatsen 
däremot ligga inom det tredje territoriet. 

Bestämmelserna om platsen för mellanhän
ders tillhandahållande av tjänster finns i arti
kel 28b E. Enligt huvudregeln i 28b E 3 
skall överlåtelseplatsen i fråga om tjänster 
som utförs av mellanhänder i andra perso
ners namn och rör deras räkning vara den 
plats där transaktionerna sker. Om en mel
lanhands kund har fått ett mervärdesskat
tenummer i en annan medlemsstat än den 
inom vars territorium transaktionerna ge
nomlårs, skall dock platsen för mellanhan
dens tillhandahållande av tjänster anses ligga 
inom den medlemsstats territorium som har 
utilirdat det vid köpet använda mervärdes
skattenumret lår kunden. Motsvarande regler 
tillämpas enligt E l på förmedling av tjäns
ter vid varutransport inom gemenskapen och 
enligt E 2 på förmedling av tjänster som 
anknyter till dessa. Om köparen vid förvärv 
av ovan nämnda förmedlingstjänster använ
der ett mervärdesskattenummer som har ut
färdats inom ett tredje territorium, anses inte 
tjänsten ha utförts inom det tredje territoriet, 

360430S 

utan i den stat där den förmedlade tjänsten 
eller varan tillhandahålls eller från vilken 
den gemenskapsinterna transporten avgår. 

1.2.1.3. Import av varor 

Begreppet "varuinförsel" och införsel/an
det. Enligt artikel 2.2 i det sjätte mervär
desskattedirektivet skall skatt betalas rör in
försel av varor. 

Begreppet "varuinförsel" definieras i arti
kel 7.1. Enligt denna artikel avses med var
uinrörsel rör det första införsel till gemen
skapens skatteområde av varor som inte 
uppfyller villkoren i artiklarna 9 och 10 i 
lårdraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen eller, om varorna 
omfattas av fördraget om upprättandet av 
Europeiska kol- och stålgemenskapen, inte 
får fritt omsättas. För det andra avses med 
varuinförsel inrörsel från områden utanför 
gemenskapens skatteområde, dvs. från tredje 
territorier, vilka hör till gemenskapens tul
lområde, men inte till dess skatteområde. 

Införseln sker enligt artikel 7.2 i den med
lemsstat inom vars territorium varorna be
finner sig när de ankommer till gemenska
pen. I artikel 7.3 bestäms att införsellandet, i 
en situation där en vara som inte har förtul
lats för fri omsättning anmäls rör ett sådant 
suspensionsförfarande eller motsvarande tull
lårfarande som avses i artikel 16.1 B a-d, är 
den medlemsstat inom vars territorium varan 
befinner sig när förfarandet i fråga upphör. 
På samma sätt gäller att när varor som in
förs från en plats som ligger inom gemen
skapens tullområde men utanför dess skatte
område placeras under ett sådant suspen
sionsförfarande eller motsvarande tullförfa
rande som avses i artikel 33a l b eller c, 
skall införseln anses ske först då förfarandet 
i fråga upphör och först i den medlemsstat 
inom vars skatteområde varorna befinner sig 
när förfarandet upphör. 

Skyldighet att betala skatt. Enligt artikel 
21.2 bestämmer den medlemsstat till vilken 
varorna importeras vem som är betalnings
skyldig för skatten på importen. 

Skattegrunden. Enligt attikel 11 B l skall 
beskattningsunderlaget rör införsel vara tull
värdet, bestämt i enlighet med gällande ge
menskapsbestämmelser. I bestämmelsen sägs 
uttryckligen att detta tiiiämpas också vid 
införsel av varor från gemenskapens tullom
råde till dess skatteområde. Artikel 11 B 
3-5 innehåller dessutom särskilda bestäm-
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melser som skall tillämpas vid mervärdesbe
skattningen. 

Beskattningsgrundande händelser och på
föring av skatt. Om beskattningsgrundande 
händelser och den tidpunkt när skatt kan 
påföras i samband med införsel bestäms i 
artikel 10.1 och 10.3. Med en beskattnings
grundande händelse avses den omständighet 
som gör att de juridiska villkoren för att 
skatt skall kunna påföras uppfylls. Skatt kan 
påföras när skattemyndigheten enligt lag får 
rätt att i ett givet ögonblick göra anspråk på 
skatt från den skattskyldige, även om tid
punkten för betalning kan skjutas upp. 

skattskyldigheten inträder och skatt kan 
påföras när varan kommer in i gemenska
pen. Har något av de förfaranden som avses 
i artikel 7.3 tillämpats på varan vid inför
seln, inträder dock skattskyldigheten och 
skatten kan påföras först när förfarandet 
upphör. Om varan är föremål för tull, jord
bruksavgift eller en avgift med likvärdig 
verkan som har fastställts enligt en gemen
sam politik, sammankopplas skattskyldighe
tens inträde och skattepåföring med tidpunk
ten för tullavgifterna i fråga. Bestämmelser
na om tidpunkten för betalningsskyldighe
tens inträde i fråga om tull tillämpas också i 
det fallet att ingen tull skall uppbäras för 
varan. 

A v drag för skatt på införsel. I artikel 17 
bestäms om den skattskyldiges rätt att dra av 
mervärdesskatten på ett förvärv. Av
dragsrätten gäller bl.a. den mervärdesskatt 
som betalas i landet för import av varor, om 
varorna skaffas för skattepliktiga transaktio
ner. Enligt artikel 18.1 b förutsätter avdrags
rätten att den skattskyldige innehar en im
porthandling som anger att han är mottagare 
eller importör och som anger, eller medger 
beräkning av, den mervärdesskatt som skall 
betalas. Enligt artikel 18.3 skall medlemssta
tema fastställa de förutsättningar och förfa
randen som gäller för att den skattskyldige 
skall få rätt till ett avdrag som inte har 
gjorts i enlighet med bestämmelserna i arti
kel 18.1. 

1.2.1.4. skattefrihet vid införsel 

Om undantag från skatteplikten vid inför
sel av varor bestäms i artikel 14 i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet skattefri är inför
seln av sådana varor som av näringsidkare 
under alla förhållanden får säljas skattefritt 
inom landet. skattefri är också införseln av 

sådana varor som är tullfria på basis av nå
gon annan bestämmelse än den gemen
samma tulltaxan. Medlemsstatema har dock 
möjlighet att välja att inte medge undantag 
från skatteplikten, om detta sannolikt skulle 
vara ägnat att allvarligt inverka på konkur
rensbetingelsema. Om skattebefrielser be
stäms närmare i följande direktiv: rådets di
rektiv av den 28 mars 1983 om räckvidden 
av artikel 14.1 d i direktiv 77/388/EEG om 
befrielse från mervärdesskatt vid slutlig in
försel av vissa varor (83/181/EEG), nedan 
skattefrihetsdirektivet, rådets direktiv av den 
28 maj 1969 om harmonisering av lagstift
ningen om befrielse från omsättningsskatter 
och punktskatter på varor som införs av re
sande (69/169/EEG), nedan resgodsdirekti
vet, och rådets direktiv av den 19 december 
1978 om befrielse från införselskatter på 
varor i småförsändelser av icke-kommersiell 
karaktär från tredje land (78/1035/EEG), 
nedan gåvoförsändelsedirektivet De skatte
befrielser som anges i dessa motsvarar i hu
vudsak de tullbefrielser om vilka bestäms i 
gemenskapens tullagstiftning. På införsel 
från ett tredje territorium inom gemenska
pens tullområde till en medlemsstats skatte
område skall samma skattebefrielser tilläm
pas som på annan import. 

På basis av resgodsdirektivet är varor som 
resande medför i sitt personliga bagage skat
tefria till ett värde av 175 ecu, dvs. l 100 
mk. I detta värde inräknas inte personliga 
tillhörigheter som den som återvänder till 
gemenskapen återinför eller som resande 
som anländer till gemenskapen inför tillfäl
ligt för den tid resan varar. Utöver detta får 
alkohol, tobak och andra varor vilkas kvan
titet begränsats införas skattefritt till angivna 
mängder. Medlemsstatema kan fastställa 
lägre gränser beträffande värde eller kvanti
tet för skattebefrielse av varor som införs av 
personer som bor i gränsområdet, av gräns
arbetare eller av personalen på transportme
del i trafik mellan tredje land och gemen
skapen. 

1.2.1.5. Fölfarande vid införsel 

Enligt artikel 23.1 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet fastställer medlemsstatema 
närmare regler för upprättande av deklara
tion och betalning av skatt för importerade 
varor. Om de formaliteter och förfaranden 
som skall tillämpas på införsel till gemen
skapens skatteområde från ett territorium 
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som hör till gemenskapens tullområde men 
inte till dess skatteområde finns dock sär
skilda bestämmelser i artikel 33a. 

Enligt artikel 33a l a skall varor som 
kommer in till gemenskapens skatteområde 
från dess tullområde omfattas av de formali
teter som i gemenskapens tullagstiftning för
eskrivs för varor som importeras till gemen
skapens tullområde. Sådana formaliteter är 
bl.a. skyldigheten att visa upp varorna och 
att deklarera på SAD, dvs. enhetsdokumen
tet 

Enligt artikel 163 i rådets förordning (E
EG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullko
dex för gemenskapen (nedan tullkodexen) 
gör förfarandet för intern transitering (intern 
förpassning) det möjligt att överföra en vara 
från ett territorium som hör till tullområdet 
via tredje land till ett annat land som hör till 
tullområdet, utan att varans tullstatus för
ändras. Enligt artikel 311 första stycket c i 
kommissionens förordning (EEG) nr 
2454/93 om tillämpningsföreskrifter för ge
menskapens tullkodex (nedan tillämpnings
förordningen) används förfarandet för intern 
transitering också när varor sänds till ge
menskapens skatteområde från ett tredje ter
ritorium som hör till gemenskapens tullom
råde, från det förstnämnda området till det 
sistnämnda eller från ett tredje territorium 
till ett annat likadant territorium. 

I direktivets artikel 33a l b bestäms att om 
destinationsorten för varor som överförs från 
gemenskapens tullområde till dess skatteom
råde finns inom någon annan medlemsstats 
skatteområde än den där de införs, skall var
orna förflyttas under förfarandet för intern 
transitering, fastställt i gemenskapens tullag
stiftning, om de har blivit föremål för en 
deklaration som hänför dem till detta förfa
rande. 

Artikel 33a l c gäller sådana till ge
menskapens skatteområde importerade varor 
som kan omfattas av något förfarande enligt 
artikel 16.1 B a-d (tillfållig upplagring, 
placering i en frizon eller i ett frilager, tull
lagerförfarande eller aktiv förädling enligt 
ett suspensionssystem) eller av förfarandet 
för helt tullfri temporär införsel, om varorna 
importeras från en plats utanför gemenska
pens tullområde. Medlemsstaterna skall sä
kerställa att varorna i ett sådant fall kan vara 
kvar i gemenskapen på samma villkor som 
de som tillämpas på nämnda förfaranden. 

1.2.1.6. Uppskjuten beskattning vid inför
sel 

Enligt artikel 23.2 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet kan medlemsstaterna föreskri
va att den mervärdesskatt som utgår på in
försel av varor inte behöver betalas vid tiden 
för införseln, under förutsättning att skatten 
anges i den skattedeklaration som skallläm
nas i samband med den inhemska beskatt
ningen. Bestämmelsen gäller endast införsel 
som sker på åtgärd av näringsidkare och 
skattskyldiga personer (taxable persons or 
persons liable to tax) eller vissa kategorier 
av dessa. Med skattskyldiga personer torde 
avses alla personer som är skattskyldiga vid 
den inhemska beskattningen. 

Artikel 23 gör det inte bara möjligt att 
skjuta upp betalningen av skatten så att den 
sker i samband med den inhemska beskatt
ningen, utan också att övergå från skattebe
räkning vid gränsen till beskattning på eget 
initiativ i samband med den inhemska be
skattningen. Vid gränsen måste dock utövas 
kontroll för att det skall vara möjligt att göra 
skillnad mellan de importörer som omfattas 
av uppskjutet förfarande och andra importö
rer samt att anmäla varor för ett suspen
sionsförfarande och placera dem under det 
eller något liknande tullförfarande. Dess
utom skall enligt artikel 33a de formaliteter 
som tullagstiftningen föreskriver iakttas. En 
förenkling av deklarationsskyldigheten och 
andra föreskrivna tullformaliteter är därför 
möjlig bara inom de gränser som gemenska
pens tullagstiftning bestämmer. 

Artikel 23 tillåter inte att införsel i egen
skap av ett skattepliktigt fenomen slopas 
helt. Trots det uppskjutna förfarandet måste 
den skattemässiga behandlingen av varuin
försel ske med tillämpning av direktivets 
särskilda importbestämmelser i fråga om den 
beskattninggrundande händelser och påföring 
av skatt, skattegrunden, skattebefrielser samt 
intyg för avdragsrätt. 

1.2.1. 7. skattefrihet vid internationell han
del 

Allmänt 

I artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedi
rektivet bestäms om undantag från skatte-
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plikten för export från gemenskapen och för 
liknande transaktioner samt internationell 
trafik. Medlemsstaterna skall medge undan
tag på villkor som de fastställer med sikte 
på att säkerställa en riktig tillämpning av 
skattebefrielserna. skattebefrielserna för in
ternationell trafik gäller både transporter 
mellan medlemsstaterna och transporter till 
destinationer utanför gemenskapen. Bestäm
melser om skattefrihet vid internationell han
del ingår också i artiklarna 14 och 16. 

Export av varor 

Enligt artikel 15 .l skall medlemsstaterna 
medge undantag från skatteplikten när det 
gäller försäljning av varor som av säljaren 
eller för hans räkning transporteras ut från 
gemenskapen. Enligt artikel 15.2 är försälj
ning av varor skattefri också när de av en 
kund som inte är etablerad i landet eller för 
hans räkning transporteras till en destination 
utanför gemenskapen. skattefriheten gäller 
också utförsel från gemenskapens skatteom
råde till ett tredje territorium som hör till ge
menskapens tullområde. 

Försäljning till resande 

Enligt artikel 15.2 skall undantag från 
skatteplikten medges när det gäller försälj
ning till resande av varor som dessa för med 
sig från gemenskapen i sitt personliga baga
ge, under förutsättning att 

- den resande inte är etablerad inom ge
menskapen, 

- varorna transporteras ut från gemenska
pen inom tre månader efter den månad då 
försäljningen genomfördes, och 

- försäljningens sammanlagda värde inklu
sive mervärdesskatt överstiger motvärdet i 
nationell valuta av 175 ecu; medlemsstaterna 
får emellertid undanta en försäljning vars 
sammanlagda värde är lägre än detta belopp. 

Exporten skall intygas med en faktura eller 
en likvärdig handling, som har bestyrkts av 
den tullanstalt där varorna lämnade gemen
skapen. Parterna i överenskommelsen om 
beskattning av resgods i resandetrafiken 
mellan Finland, Danmark, Norge och Sveri
ge samt om skattefri försäljning på flygplats 
i dessa länder (FördrS 33-34/81, nedan res
godsöverenskommelsen) kan dock fortsätta 
med det förfarande där de norska tullmyn
digheterna bestyrker en faktura för varor 
som norska resenärer köper i Danmark, Fin-

land eller Sverige och för med sig till Nor
ge. Detta har noterats i rådets protokoll om 
godkännande av direktiv 95/7/EG. 

skattefriheten gäller också varor som 
transporteras från en medlemsstats skatteom
råde till ett tredje territorium som hör till 
gemenskapens tullområde. 

A r bete på lös egendom 

Enligt artikel 15.3 är försäljningen av ar
betsprestationer som gäller lös egendom 
skattefri, om egendomen efter att arbetet har 
utförts förs ut från gemenskapen av säljaren 
eller av en sådan köpare som inte är etable
rad inom gemenskapen. Arbetet beskattas i 
samband med införseln av varorna. Bestäm
melsen gäller också arbetsprestationer som 
säljs till ett tredje territorium. 

Fartyg och luftfartyg i internationell trafik 

I artikel 15.4-15.9 medges på vissa vill
kor undantag från skatteplikt i fråga om för
säljning av varor och tjänster för fartyg och 
luftfartyg i internationell trafik samt i fråga 
om försäljning och uthyrning av sådana far
tyg och luftfartyg. Enligt artikel 15.4 kom
mer kommissionen att förelägga rådet för
slag till gemensamma regler om skattefrihe
tens räckvidd och om genomförandet av 
den. Till dess att dessa regler träder i kraft 
får medlemsstaterna begränsa tillämp
ningsområdet för den skattefrihet som gäller 
bunkring och proviantering av fartyg. 

För fartygens del har Finland i anslut
ningsfördraget fått rätt att undanta vissa far
tyg och arbete på dessa från skatteplikten 
oberoende av om de används i internationell 
trafik eller inte. Undantaget gäller till år 
2001. 

Artikel 28k innehåller en bestämmelse om 
att varuförsäljning ombord på fartyg eller 
flygplan i trafik mellan medlemsstater är 
skattefri. Enligt artikeln får medlemsstaterna 
skattebefria tillhandahållande av varor i buti
ker för skattefri försäljning på flygplatser 
eller i hamnar eller ombord på fartyg eller 
luftfartyg, när de varor som tillhandahålls är 
avsedda att medföras i det personliga baga
get av resande med flyg eller båt inom ge
menskapen. Den övre gränsen för skattefri
heten är 90 ecu, dvs. ca 550 mk. Utöver 
detta får alkohol, tobak och andra produkter 
vars kvantitet har begränsats säljas skattefritt 
till de mängder som berättigar till skattefri 
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införsel från länder utanför gemenskapen. 
Direktivet innehåller ingen bestämmelse 

om skattefrihet i fråga om försäljning av 
varor ombord på fartyg eller luftfartyg i tra
fik mellan en medlemsstat och ett tredje 
land eller ett tredje territorium. Medlemssta
terna borde därför i princip beskatta sådan 
försäljning till den del den sker på medlems
statens territorialvatten eller i dess luftrum. I 
praktiken är dock nämnda försäljning all
mänt befriad från skatt. 

Tjänster i samband med införsel och utför
sel 

Enligt artikel 15.13 är försäljningen av 
sådana tjänster som är direkt kopplade till 
export av varor från gemenskapen undanta
gen från skatteplikten. Sålunda är t.ex. trans
port av varor ut från gemenskapen och tjäns
ter som anknyter till sådan transport skatte
fria. De blir beskattade som en del av im
porterade varors värde, i det fallet att impor
ten är skattepliktig. 

Enligt artikel 14.1 i är försäljningen av 
tjänster i samband med varuinförsel skatte
fri, om värdet av dessa tjänster bör inräknas 
i beskattningsunderlaget för införseln. För
säljningen av dessa tjänster har betraktats 
som skattefri oberoende av om införseln är 
skattepliktig eller inte. Exempelvis transpor
ter av flyttgods från platser utanför gemen
skapen till en medlemsstat är sålunda skatte
fria. 

Bestämmelserna ovan tillämpas också på 
utförsel från en medlemsstats skatteområde 
till ett tredje territorium som hör till gemen
skapens tullområde och på införsel från ett 
sådant territorium till en medlemsstats skat
teområde. 

skattefrihet vid internationella varut
ransporter 

I artikel 16 ges medlemsstaterna rätt att 
medge undantag från skatt i fråga om viss 
införsel samt sådan försäljning av varor och 
tjänster som är kopplad till internationella 
varutransporter. skattebefrielserna kan gälla 
t.ex. försäljning av varor som placerats un
der tullagerförfarande samt införsel och för
säljning av varor som placeras i frilager. 
skattebefrielserna omfattar också varor som 
införs från tredje territorier. 

Persontransporter 

Direktivet innehåller inga bestående skat
tefrihetsbestämmelser i fråga om person
transporter. På basis av bestämmelserna om 
överlåtelseplatsen borde medlemsstaterna 
därför i princip beskatta internationella per
sontransporter till den del de sker inom de
ras skatteområden. Finland har dock rätt att 
enligt övergångsbestämmelsen i anslutnings
fördraget tills vidare medge undantag från 
skatten på internationella persontransporter 
när det gäller den sträcka som tillryggaläggs 
i Finland. 

Fölfarande vid utförsel 

I det sjätte mervärdesskattedirektivets arti
kel 33a 2 a bestäms att på varor som förs 
från gemenskapens skatteområde till ett tred
je territorium som hör till gemenskapens 
tullområde skall tillämpas de formaliteter 
som gemenskapens tullagstiftning föreskriver 
för export av varor från gemenskapens tul
lområde. Enligt artikel 33a 2 b skall med
lemsstaterna säkerställa att varor som tillfäl
ligt har förts ut från gemenskapens skatte
område för att åter införas kan vid återinför
seln åtnjuta samma villkor som varor som 
tillfälligt förs ut från gemenskapens tullom
råde. Syftet med dessa bestämmelser är att 
säkerställa att den handel som idkas med 
territorier som hör till tullområdet men inte 
till skatteområdet behandlas enligt samma 
bestämmelser som handeln med tredje land. 

1.2.1.8 Andrafrågor 

Minimigränsen för skattepliktig verksamhet 

Enligt artikel 24.2 b i det sjätte mervär
desskattedirektivet får en medlemsstat med
ge befrielse från skatt för näringsidkare vil
kas årsomsättning är högst 5 000 ecu. I an
slutningsfördraget har Finland beviljats rätt 
att undanta sådana näringsidkare vilkas år
somsättning är mindre än motvärdet i na
tionell valuta av l O 000 ecu. Enligt tredje 
stycket i artikel 24.3 gäller ett sådant undan
tag inte försäljning som idkas av en skatt
skyldig person som inte är etablerad inom 
landets territorium. Syftet med bestämmel
sen är att säkerställa att sådana företags av
dragsrätt inte begränsas. 
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Omvänd skattskyldighet 

Enligt artikel 21.1 kan medlemsstaterna, i 
det fallet att säljaren av varorna eller tjäns
terna är en skattskyldig person som inte är 
etablerad inom landets territorium, föreskri
va att någon annan person, såsom ett skatte
ombud eller köparen, skall vara skyldig att 
betala skatten. Köparen skall utses som 
skattskyldig i vissa speciella situationer som 
har samband med beskattningssystemet för 
gemenskapshandel ( trepartshan del, tjänster 
som hänför sig till lös egendom, gemenskap
sinterna transporter och tjänster som ankny
ter till dessa samt förmedlingstjänster). Där
utöver skall köparen föreskrivas vara skyldig 
att betala skatten vid köp av immateriella 
tjänster av en person som inte är etablerad 
inom landets territorium. 

Gruppregistrering 

Enligt artikel 4.4 andra stycket kan en 
medlemsstat såsom en enda skattskyldig an
se sådana juridiskt separata personer som är 
etablerade inom landets territorium och som 
är nära förbundna med varandra genom fi
nansiella, ekonomiska och organisatoriska 
band. I en sådan grupp som anses som en 
enda skattskyldig får inte finnas personer 
som är etablerade utanför medlemsstatens 
skatteområde. 

Marginalbeskattningsfölfarande för begag
nade varor, konstverk, samlaiföremål och 
antikviteter 

I artikel 26a bestäms om ett marginalbe
skattningsförfarande som skall tillämpas på 
återförsäljning av begagnade varor, kon
stverk, samlarföremål och antikviteter. Åter
försäljaren av nämnda varor kan enligt be
stämmelsen betala skatt på vinstmarginalen i 
stället för på hela försäljningspriset, såsom 
fallet är i fråga om andra varor. 

Marginalbeskattningsförfarandet kan i 
princip tillämpas endast på försäljning av 
sådana varor som en återförsäljare har köpt i 
det egna landet eller i en annan medlems
stat. Förfarandet kan inte tillämpas på för
säljning av sådana begagnade varor som 
återförsäljaren importerar från ett land utan
för gemenskapen. Detta gäller också införsel 
från tredje territorier. 

A v drags- och återbetalningsrätt 

Enligt artikel 17.2 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet får den skattskyldige från den 
skatt som han är skyldig att betala dra av 
den skatt som inom landets territorium har 
betalts för de varor eller tjänster som tillhan
dahålls honom, förutsatt att nyttigheterna har 
skaffats för skattepliktiga transaktioner. På 
basis av denna bestämmelse kan inte skatt 
som har betalts i ett tredje territorium dras 
av från den som skall betalas inom med
lemsstatens skatteområde. 

Enligt artikel 17.3 skall medlemsstaterna 
också medge rätt till avdrag eller återbetal
ning om varorna eller tjänsterna är avsedda 
för sådana skattefria transaktioner som gäller 
export eller motsvarande verksamhet. Det
samma gäller förvärv för sådana transaktio
ner som bedrivs i ett annat land och som 
skulle uppfylla villkoren för avdrag om de 
hade ägt rum inom landets territorium. Den 
återbetalning som avses i artikel 17.3 görs 
enligt artikel 17.4 till skattskyldiga personer 
som är etablerade i en annan medlemsstat, i 
enlighet med direktiv 79/1072/EEG, och till 
skattskyldiga personer som inte är etablerade 
inom gemenskapens territorium, i enlighet 
med direktiv 86/560/EEG. Direktiven i fråga 
innehåller detaljerade bestämmelser om åter
betalningsförfarandet 

I ett tredje territorium etablerade närings
idkare som gör skattepliktiga inköp inom en 
medlemsstats skatteområde för den verksam
het som de bedriver i det tredje territoriet 
bör ansöka om återbetalning av den skatt 
som ingår i köpen, i enlighet med bestäm
melserna i direktiv 86/560/EEG. Enligt detta 
direktiv får medlemsstaterna vid återbetal
ningsförfarandet i fråga om skattskyldiga 
personer etablerade utanför gemenskapen 
inte tillämpa villkor som är gynnsammare än 
de som tillämpas vid återbetalningsförfaran
det i fråga om personer etablerade inom ge
menskapen. 

1.2.2. Behandlingen av nationellt territo
rium i accishänseende enligt Europe
iska gemenskapens lagstiftning 

1.2.2.1. Tillämpningsområdet för ac
cislagstiftningen 

Om den accisbeskattning som skall tilläm-
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pas i Europeiska unionens medlemsstater 
bestäms i rådets direktiv av den 25 februari 
1992 om allmänna regler för punktskatte
pliktiga varor och om innehav, flyttning och 
övervakning av sådana varor 92/12/EEG 
(nedan regeldirektivet). Direktivet tiilämpas 
på produkter som tillverkats i medlemssta
tern och som införts tiii dem och för vilka 
skattebasen, skattestrukturen och minimini
våema för den harmoniserade accisen har 
fastställts i särskilda direktiv. skatteharmoni
seringen gäller tobaksvaror, alkohol och al
koholdrycker samt mineraloljor. Medlems
statema har dessutom rätt att uppbära accis 
också på andra produkter, bara detta inte 
leder tiii gränsformaliteter i handeln mellan 
medlemsstaterna. 

Enligt artikel 2 i regeldirektivet skall di
rektiven om harmoniserad beskattning tiii
lämpas inom varje medlemsstats och gemen
skapens skatteområden, vilka definieras i 
artikeln. Med skatteområde avses enligt den
na gemenskapens territorium, såsom detta 
för varje medlemsstat definieras i artikel 227 
i fördraget om upprättandet av Europeiska 
ekonomiska gemenskapen. Vissa s.k. na
tionella territorier i medlemsstaterna, såsom 
Kanarieöarna, har uteslutits från medlems
statemas skatteområden och på så sätt också 
från tillämpningsområdet för direktiven om 
harmoniserad accisbeskattning. I artikel 2 i 
Ålandsprotokollet nämns uttryckligen att 
Åland skall anses vara ett i artikel 2 i regel
direktivet avsett nationellt område som inte 
omfattas av de gemenskapsbestämmelser 
som syftar till en harmonisering av accisbe
skattningen. Åland hör sålunda inte till till
lämpningsområdet för gemenskapens lag
stiftning om acciser, varken territoriellt eller 
materiellt. 

Syftet med Europeiska gemenskapens be
stämmelser om påförande av accis (i be
stämmelserna används termen "punktskatt") 
är att skapa skattemässigt likvärdiga konkur
rensbetingelser på den inre marknaden samt 
att göra det möjligt att slopa gränsformalite
ter när det gäller varuöverföringar mellan 
medlemsstaterna. Samtidigt har förutsätt
ningar skapats för tiilsyn över att skattema 
tas ut vid rätt tidpunkt och i rätt beskatt
ningsland, som i regel är den medlemsstat 
där varorna släpps för konsumtion. 

På accisbeskattningen av kommersiell 
verksamhet mellan medlemsstatema tilläm
pas principen om destinationsland. Enligt 
denna kan varor överföras skattefritt från en 

medlemsstat till en annan, och de blir be
skattade först i den medlemsstat där de 
släpps för konsumtion. Privatpersoners för
värv beskattas i regel i den medlemsstat där 
de görs. 

På överföringar av accispliktiga produkter 
mellan ett område som hör till gemenska
pens skatteområde och ett som inte gör det 
kan inte tillämpas de gemenskapshandelsbe
stämmelser i regeldirektivet som bl.a. möj
liggör skattefria överföringar mellan två 
medlemsstaters skatteområden och som å 
andra sidan t.ex. vid distansförsäljning för
pliktar säljaren i avgångsmedlemsstaten att 
betala destinationsmedlemsstatens accis. 
Däremot skall bestämmelserna om import 
till skatteområdet och export från detta till
lämpas på överföringarna. 

1.2.2.2. Införsel till gemenskapens skat
teområde 

Enligt artikel 5.1 i regeldirektivet skall 
accispliktiga varor beläggas med accis vid 
den tidpunkt då de tillverkas inom gemen
skapens territorium eller när de importeras 
dit. Utöver införsel från en plats utanför ge
menskapens tullområde avses med import 
också införsel till gemenskapens skatteom
råde från ett nationellt territorium som inte 
hör till skatteområdet I dylika fall skall ge
menskapens bestämmelser om import tilläm
pas på produktema för den harmoniserade 
accisbeskattningens del, oberoende av hur de 
tidigare har behandlats i accishänseende. 

Enligt artikel 5.1 skall, om varan omfattas 
av något av gemenskapens tullförfaranden 
vid införandet till skatteområdet, importen 
av varorna anses äga rum först när tullförfa
randet upphör att gälla för varorna. Till 
skillnad från det sjätte mervärdesskattedirek
tivet förutsätter regeldirektivet inte att inför
sel från tullområdet men från en plats utan
för skatteområdet skall underkastas de tull
formaliteter som avses i gemenskapens tull
lagstiftning. Å andra sidan tiilåter regeldi
rektivet i praktiken att tullformaliteter, t.ex. 
tullförfarandena, trots allt tiilämpas på pro
duktema i fråga. Utöver tidpunkten för in
förseln bestäms det nämligen i artikel 5.2 att 
produkter som införs till gemenskapens skat
teområde också med avseende på accisbe
skattningen är temporärt skattefria när de 
placeras under ett sådant suspensionsförfa
rande som avses i tullkodexen. 

Intern transitering nämns inte särskilt som 
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ett arrangemang som berättigar till skattesu
spension. Eftersom nämnda förfarande dock 
måste användas för att markera varans tull
rättsliga gemenskapsstatus vid överföring 
mellan ett territorium som hör till gemen
skapens mervärdesskatteområde och ett terri
torium som inte gör det, skall förfarandet 
tillämpas också i fråga om accisbeskattning
en. Med stöd av artikel 5.1 i regeldirektivet 
kan det anses att varor som omfattas av för
farandet för intern transitering när de införs 
över gemenskapens gräns för accisbeskatt
ningen, blir föremål för beskattning först vid 
den tidpunkt då förfarandet i fråga inom 
skatteområdet avslutas. 

I artikel 6 i regeldirektivet ingår en be
stämmelse om när accisskyldigheten anses 
inträda samt om den stat i vilken accisen 
skall tas ut. Enligt artikeln skall accisen be
talas när produkten släpps för konsumtion 
eller lagerbrister registreras inom accisom
rådet Förutsättningarna för skatteuppbörden 
skall bedömas av och accisbeloppet betalas 
till den medlemsstat där produkten släpps 
för konsumtion eller svinnet registreras, i 
enlighet med de stadganden som är i kraft 
inom medlemsstatens skatteområde den dag 
då skatten skall tas ut. I artikeln definieras 
frisläppande för konsumtion så, att det ut
görs av en situation där suspensionssyste
men, dvs. temporär accisfrihet, inte kan till
lämpas eller upphör att gälla för en produkt. 
I artikeln nämns som en sådan situatiOn ock
så införsel, dvs. ankomst till skatteområdet, 
av varor som inte omfattas av ett tullsuspen
sionssystem. 

Suspensionssystem för produkter som 
kommer till gemenskapens skatteområde kan 
efter en införsel som i sig kan anses vara 
skattepliktig fortsättas genom att produkterna 
placeras i ett skattefritt lager inom skatteom
rådet, varvid de omfattas av den temporära 
accisfrihet som tillämpas vid gemen
skapshandeL I ett skattefritt lager är produk
terna temporärt accisfria, varvid inträdet för 
accisskyldigheten skjuts upp till den tid
punkt då produkterna släpps för konsumtion 
från lagret. Produkter i ett sådant lager kan 
såsom temporärt accisfria vidareöverföras 
med iakttagande av bestämmelserna om ge
menskapshandeln. Syftet med dessa bestäm
melser är att undvika uppbörd och återbetal
ning av accisen i sådana fall där produkterna 
är avsedda att släppas för konsumtion, t.ex. 
minutförsäljning, i någon annan medlemsstat 
än den där de har tillverkats eller till vilken 

de har införts från en plats utanför gemen
skapen. 

Det att accisskyldigheten inträder i någon 
medlemsstat betyder inte ännu att den accis 
som utgår för produkten måste betalas vid 
denna tidpunkt. Enligt artikel 6 i regeldirek
tivet hör faststäBandet av betalningstidpunk
ten, det övriga beskattningsförfarandet och 
också accisskyldigheten till varje medlems
stats lagstiftningsbehörighet Beskattningen 
av produkter som kommer till gemenskapens 
skatteområde kan sålunda ordnas på önskat 
sätt, men med beaktande av de tvingande 
bestämmelser om inträdet av accisskyldig
heten som nämns ovan. 

1.2.2.3. Accisfrihet vid införsel 

Också sådan införsel till gemenskapens 
skatteområde som enskilda personer genom
för är i regel accispliktig, såvida inte någon 
särskild grund för befrielse föreligger. I res
godsdirektivet och gåvoförsändelsedirektivet 
bestäms om befrielse från accis på varor 
som resande som anländer från tredje land 
medför i sitt personliga bagage och på gåvo
försändelser från tredje land till gemenska
pen. Motsvarande skattefriheter skall tilläm
pas på införsel från ett nationellt område 
som hör till gemenskapens tullområde, men 
inte till dess skatteområde. 

I resgodsdirektivet har rätten till accisfri 
införsel av alkoholdrycker och tobaksvaror 
begränsats så, att alkoholdrycker får införas 
accisfritt till en mängd av antingen en liter 
starksprit eller två liter mellanprodukter samt 
två liter vin. Av tobaksvaror får införas al
ternativt 200 cigaretter, l 00 cigariller, 50 
cigarrer eller 250 gram röktobak. För den 
accisfria införseln av andra produkter har 
satts en värdegräns på 175 ecu. Medlemssta
terna kan sänka den kvantitativa gränsen för 
de varor som berättigar till skattebefrielse, 
när de medförs av personer som bor i grän
sområdet, av gränsarbetare eller av persona
len på transportmedel i trafik mellan ett land 
utanför gemenskapen och en medlemsstat. 

Fastän resgodsdirektivet inte kvantitativt 
begränsar skattefri införsel av öl, har skatte
fri införsel av öl från ett land utanför ge
menskapen på basis av Finlands anslutnings
fördrag begränsats till samma mängd som en 
privatperson för skattefritt införa från ett 
annat medlemsland. Begränsningen är sålun
da 15 liter per resande. 

I gåvoförsändelsedirektivet finns likaså 
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kvantitativa begränsningar för accisfria alko
holdrycker och tobaksvaror som kommer 
från platser utanlår gemenskapen. I fråga 
om andra produkter gäller accisfriheten för
sändelser vars värde uppgår till högst 45 
ecu. Medlemsstatema har dessutom rätt att 
sänka den kvantitativa gränsen eller värdeg
ränsen lår accisfria gåvororsändelser eller att 
slopa accisfriheten helt. 

I praktiken innebär tillämpningen av res
godsdirektivet att produkter som resande 
medför till gemenskapens skatteområde i sitt 
bagage skall befrias från accis till de mäng
der som direktivet anger. A andra sidan 
skall de medförda produkterna beskattas till 
den del de överskrider de mängder som en
ligt bestämmelserna är accisfria, oberoende 
av hur de tidigare har behandlats i ac
cishänseende. Likaså skall gåvoförsändelser 
som kommer från platser utanför gemenska
pens skatteområde beskattas på samma sätt 
som gåvoförsändelser som kommer till ge
menskapen från platser utanför dess tullom
råde. 

1.2.2.4. Utförsel från gemenskapens skat
teområde 

De bestämmelser om skattefrihet som hän
for sig till den harmoniserade accisbeskatt
ningen ingår i artikel 23 i regeldirektivet och 
i de egentliga accisdirektiven. Fysisk utför
sel av produkter från skatteområdet har inte 
i dessa bestämmelser uttryckligen bestämts 
vara accisfri. I fråga om produkter som ut
fors i kommersiellt syfte följer dock accisfri
heten av principen om konsumtionsland, 
dvs. det att den harmoniserade accisen skall 
betalas lår en sådan produkt som på det sätt 
som avses i direktivet släpps for konsumtion 
inom gemenskapens skatteområde. 

Regeldirektivet innehåller inga särskilda 
bestämmelser om förfarandet i fråga om så
dan utförsel som sker från en medlemsstats 
skatteområde till en plats utanfor detta. Vad 
beträffar villkoren för befrielse från accis får 
medlemsstaten förfara som den önskar, för
utsatt att den säkerställer att de produkter 
som befriats från accis lämnar skatteområ
det Till skillnad från det sjätte mervärdess
kattedirektivet forutsätter regeldirektivet inte 
heller att de tullformaliteter som gäller för 
export skall tillämpaslå överföringar över 
den fiskala gränsen. andra sidan är det 
ingenting som hindrar att medlemsstaterna 
kopplar samman accisfriheten med dessa 
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formaliteter, varvid accisfriheten för utförsel 
från skatteområdet kan genomforas med 
iakttagande av samma formaliteter och över
vakningsbestämmelser som vid utförsel från 
gemenskapens tullområde. 

När produkter som redan har beskattats 
inom medlemsstaternas skatteområde lämnar 
gemenskapens skatteområde, kan den betal
da accisen återbetalas med stöd av artikel 22 
i regeldirektivet Villkoren för återbetal
ningen bestämmer varje medlemsstat. Möj
ligheten till återbetalning torde endast kunna 
gälla utförsel i kommersiellt syfte. 

1.2.2.5. Proviantering av fartyg och luft
fartyg och försäljning ombord på 
dessa 

Enligt artikel 23 .5 i regeldirektivet kan 
medlemsstaterna bibehålla sina stadganden 
om furnering for fartyg och luftfartyg till 
dess att gemenskapsbestämmelser om skatte
frihet har utfärdats. Bestämmelsen ingår i 
artikeln om skattebefrielser, och därför anses 
den innebära att medlemsstaterna kan beslu
ta om skattefrihet for överlåtelse av varor 
for utrustande av fartyg och luftfartyg eller 
för förbrukning eller försäljning till passage
rare ombord på dessa. Bestämmelsen ger 
samtidigt medlemsstaterna en möjlighet att 
begränsa fartygens och luftfartygens rätt till 
accisfri proviantering på det sätt de önskar. 

I regeldirektivet finns inga särskilda be
stämmelser om när och var accisen skall tas 
ut för accispliktiga produkter som säljs till 
passagerare ombord på fartyg och luftfartyg 
för att medföras i bagaget. A andra sidan 
har det inte bestämts att dylika överlåtelser 
skall vara kategoriskt accisfria ens i sådana 
fall där det är fråga om produkter som är 
avsedda att säljas ombord på fartyg eller 
flygfartyg i trafik mellan gemenskapen och 
ett territorium utanfor dess skatteområde. 

Den accisfria försäljning som sker i trafik 
inom gemenskapens skatteområde begränsas 
av artikel 28 i regeldirektivet, enligt vilken 
accisfri försäljning av varor som medtas av 
resande i bagaget är möjlig endast under en 
resa som börjar inom en medlemsstats skat
teområde och har den faktiska ankomstorten 
inom en annan medlemsstats skatteområde. 
Försäljningen är möjlig endast om passage
raren innehar en resebiljett som berättigar 
till transporten eller en annan färdhandling 
som anger att den omedelbara destinationen 
är en flygplats eller hamn i en annan med-
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lemsstat Den accisfria försäljningen har 
dessutom begränsats till de kvantiteter alko
holdrycker och tobaksvaror som resande får 
ta med sig skattefritt till gemenskapen från 
en plats utanför gemenskapen. Accisfri för
säljning är på ovan nämnda villkor möjlig 
också i skattefria butiker belägna på flyg
platser och i hamnar. 

Tillhandahållande av produkter får försälj
ning till passagerama på ett fartyg som un
der resan besöker en hamn eller flygplats 
utanför gemenskapens skatteområde kan i 
sig befrias från accis i samband med leve
ransen till fartyget. Accispliktiga produkter 
som förvärvas ombord beskattas dock i ge
menskapen såsom import till den del de im
portmängder som är accisfria överskrids. 
Bestämmelserna i artikel 28 i regeldirektivet 
begränsar inte accisfriheten i fråga om pro
viantering av fartyg som lämnar gemenska
pens skatteområde eller i fråga om försälj
ningen till dem som reser med dessa fartyg. 

1.2.3. skattelagstiftningen i Finland 

1.2.3.1. Allmänt 

Enligt den gällande mervärdesskatte- och 
accislagstiftningen tillämpas samma skatte
system i landskapet Åland som i det övriga 
Finland. Det finns ingen fiskal gräns mellan 
Åland och det övriga Finland. Följaktligen 
betalas skatt för försäljning av varor och 
tjänster samt varuöverföringar som sker på 
Aland eller mellan landskapet och landets 
övriga delar, på samma sätt som för försälj
ningar och överföringar som sker på annat 
håll i landet. Försäljningar och överföringar 
mellan Åland och andra medlemsstater om
fattas av samma stadganden som gäller för 
handel mellan Finland och länder utanför 
gemenskapen. Särskilda stadganden om be
handlingen av Åland i skattehänseende finns 
i den särskilda lagen som gäller Åland. 

1.2.3.2. Mervärdesbeskattningen 

Enligt l § i den gällande mervärdesskatte
lagen (1501/93) skall skatt betalas bl.a. på 
rörelsernässig försäljning av varor och tjäns
ter i Finland. Landskapet Åland anses höra 
till Finland, så skatt betalas för försäljning 
som sker i landskapet på samma sätt som 
för försäljning i andra delar av landet, med 
de undantag som beror på den fiskala grän
sen mellan Åland och de övriga medlems-

staterna. 
Enligt l § i den särskilda lagen om Åland 

tillämpas på försäljning och annan överfö
ring av varor från landskapet Åland till övri
ga delar av landet och försäljning från övri
ga delar av landet till landskapet Åland de 
stadganden i mervärdesskattelagen som gäl
ler försäljning av varor och tjänster i Fin
land. Samma regler tillämpas således på för
säljning mellan landskapet och det övriga 
Finland som i fråga om handeln inom Fin
land. I mervärdesskattelagstiftningen ingår 
därför inga separata stadganden får Finland 
och Åland när det gäller platsen för tillhan
dahållandet av varor och tjänster, beskatt
ningen av import eller skattefrihet för ex
port. Inte heller andra stadganden om utri
keshandel tillämpas på handeln mellan 
Åland och andra delar av landet. 

Enligt 2 a § i den särskilda lagen tillämpas 
på försäljning och överföring av varor och 
tjänster mellan landskapet Åland och andra 
länder de stadganden om mervärdes- och 
accisbeskattning som tillämpas på försälj
ning och överföring av varor och tjänster 
mellan Finland och länder som inte hör till 
Europeiska gemenskapen. På handeln mellan 
Åland och andra medlemsstater än Finland 
tillämpas därför inte de bestämmelser som 
hänför sig till beskattningssystemet för ge
menskapshandeln, utan samma regler som 
gäller för handeln mellan Finland och tredje 
land. I mervärdesskattelagen eller den sär
skilda lagen finns inga detaljerade stadgan
den om handeln mellan Åland och andra 
medlemsstater eller tredje land. Den skatte
mässiga behandlingen av denna handel be
stäms sålunda utgående från 2 a § i den sär
skilda lagen och på basis av mervärdesskat
telagens allmänna stadganden. 

1.2.3.3. Accisbeskattningen 

Accislagstiftningen anpassades till gemen
skapens accissystem genom lagen om på
förande av accis (1469/94), som trädde i 
kraft vid ingången av 1995, och genom de 
materiella accis lagarna. A v dessa innehåller 
lagen om påförande av accis de allmänna 
materiella och formella beskattningsstadgan
den som gäller alla acciser. I de materiella 
accislagarna finns de särskilda stadgandena 
om bl.a. skattebasen, skattens struktur och 
beloppet i fråga om varje enskild accis. 
Bland de materiella accislagarna omfattar 
lagen om tobaksaccis (1470/94), lagen om 
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accis på alkohol och alkoholdrycker 
(1471/94) och lagen om accis på flytande 
bränslen (1472/94) de harmoniserade acci
serna. 

Accis uppbärs dessutom i form av s.k. na
tionella acciser på stenkol, naturgas, torv, 
tallolja och elström samt sötsaker och läske
drycker med stöd av lagen om accis på vissa 
energikällor ( 14 73/94) respektive lagen om 
sötsaks- och läskedrycksaccis (14 7 4/94 ). På 
de nationella acciserna tillämpas så långt 
möjligt de bestämmelser som gäller det har
moniserade beskattningssystemet 

Gällande lagstiftning om accisbeskattning
en omfattar också landskapet Åland. 

Med stöd av 2 § i den särskilda lagen om 
Åland tillämpas på överföring av varor mel
lan landskapet och det övriga Finland sam
ma regler som de som tillämpas vid accisbe
skattningen inom landet. På basis av detta 
stadgande kan produkter som redan har be
skattats överföras i kommersiellt syfte mel
lan fastlandet och Åland utan särskilda stad
ganden om övervakning. Produkter som inte 
ännu beskattats kan flyttas från ett skattefritt 
lager, t.ex. från tillverkningsplatsen, till ett 
annat skattefritt lager utan att accis behöver 
betalas, i enlighet med landets interna, syn
nerligen smidiga övervakningssystem. Pro
duktema blir råremål ror beskattning när de 
från lagret släpps för konsumtion. Produkter 
som privatpersoner för med sig mellan fast
landet och Åland underkastas inte be
skattningsåtgärder. A andra sidan tillåts ing
en skattefri försäljning till passagerarna på 
fartyg som trafikerar en sådan rutt. 

Med stöd av 2 a § i den särskilda lagen 
beskattas varuöverröringar mellan landskapet 
och andra länder enligt de stadganden som 
tillämpas på handeln mellan Finland och 
länder utanför gemenskapen. Enligt stadgan
det uppbärs accis för införsel till Aland från 
andra platser än det finska fastlandet på 
samma sätt som rör import till Finland från 
länder utanför gemenskapen, när införsel 
utgör grund för påförande av accis. När var
or införs av privatpersoner, beskattas de till 
den del villkoren för accisfri införsel inte 
uppfylls. Utförsel från Åland till någon an
nan plats än det finska fastlandet befrias från 
accis under samma rörutsättningar som ex
port från gemenskapen. Fartyg och luftfartyg 
som går i trafik från Åland till någon annan 
plats än fastlandet kan proviantera accisfritt 
för den konsumtion och försäljning till pas
sagerare som sker ombord. 

1.2.4. Bedömning av nuläget 

Ålandsprotokollet förutsätter att rörsäljning 
och överföring av varor mellan Åland och 
det övriga Finland vad beträffar mervärdes
och accisbeskattningen behandlas på samma 
sätt som transaktioner mellan Finland och 
tredje land. Ingen fiskal gräns har dock in
förts mellan Åland och det övriga Finland. 
Detta har motiverats med att det inte finns 
något sakligt behov av gränsbeskattning och 
gränskontroll mellan Åland och det övriga 
Finland, eftersom den indirekta beskattning
en omfattas av den finska statens behörighet 
också för Ålands vidkommande, och efter
som det inte har funnits något behov av en 
avvikande skattenivå rör transaktioner som 
sker på Åland. 

Behandlingen av försäljning och överrö
ring av varor mellan landskapet Åland och 
andra delar av landet vad beträffar mervär
des- och accisbeskattningen stämmer för 
närvarande inte överens med gemen
skapslagstiftningen. Det kan också påstås att 
avsaknaden av en fiskal gräns snedvrider 
konkurrensen, eftersom den skattemässiga 
behandlingen av handeln mellan Åland och 
andra delar av landet är enklare och i vissa 
situationer leder till ett rormånligare slutre
sultat än behandlingen av handeln mellan 
Åland och andra delar av gemenskapen. Hos 
Europeiska gemenskapemas kommission har 
framförts ett klagomål över detta. Kommis
sionen torde inom en nära framtid framställa 
krav på att en faktisk fiskal gräns skall in
röras. 

Lagstiftningen om behandlingen av Åland 
i skattehänseende är bristfällig. Detaljerade 
stadganden om hur sådan internationell han
del med varor och tjänster som gäller Åland 
skall behandlas saknas helt, och därför mås
te de allmänna stadgandena om mervärdes
och accisbeskattningen tillämpas. Detta har 
lett till en behandling som beror på tolkning 
och delvis är slumpmässig i situationer där 
det inte helt klart är fråga om en försäljning 
eller överföring inom Åland eller det övriga 
Finland. 

Giltigheten och tolkningen av den 1969 
ingångna överenskommelsen rörande provi
antering av passagerarfartyg i trafik mellan 
hamnar i Danmark, Finland, Norge och Sve
rige (FördrS 30/69, nedan provianteringsö
verenskommelsen) har visat sig vara proble
matisk sedan Finland blev medlem i Europe
iska unionen. Dessa problem har inte bara 
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att göra med Åland, utan den skattemässiga 
behandlingen överhuvudtaget när det gäller 
proviantering av fartyg i trafik mellan Fin
land och Sverige och försäljningen av varor 
ombord på dessa. 

1.3. Propositionens mål och medel för 
fötverldigandet av dem 

I syfte att ändra den skattemässiga behand
lingen av Åland så, att den uppfyller de krav 
som gemenskapslagstiftningen ställer, och i 
syfte att göra behandlingen klarare föreslås 
det att den fiskala gräns som ge
menskapslagstiftningen förutsätter skall ska
pas mellan Åland och det övriga Finland. I 
lagen skall dessutom ingå detaljerade stad
ganden om hur transaktioner mellan Åland 
och andra delar av landet samt mellan Åland 
och övriga stater skall behandlas med avse
ende på mervärdesskatt och accis. stadgan
dena skall finnas i en ny lag om undantag 
för landskapet Åland i fråga om mervärdes
skatte- och accislagstiftningen. Samtidigt 
skall den nuvarande särskilda lagen om 
Åland bli upphävd. I mervärdesskattelagen 
och lagen om påförande av accis föreslås 
vissa mindre ändringar som beror på den 
fiskala gränsen. 

A v sikten är att mervärdes- och accisbe
skattning av transaktioner mellan Åland och 
det övriga Finland blir i praktiken så smidig 
som är möjligt i enlighet med gemen
skapslagstiftningen. Enligt gemenskapens 
tullagstiftning kan de behöriga myndigheter
na ta i bruk förenklade förfaranden vid in
förseln och utförseln. De nu föreslagna be
stämmelserna förhindrar inte tillämpning av 
dessa förfaranden på transaktioner mellan 
Åland och övriga Finland och inte heller på 
transaktioner mellan Åland och andra med
lemsstater. 

1.4. De viktigaste fö~lagen gällande 
me tvärdes beskattningen 

1.4.1. Tillämpningsområdet för mervärdes
skattelagstiftningen 

Enligt gemenskapslagstiftningen skall mer
värdesskatt betalas för försäljning av varor 
och tjänster inom en medlemsstats skatteom
råde. Åland hör enligt anslutningsfördraget 
inte till Finlands skatteområde, utan utgör ett 
s.k. trejde territorium, vilket innebär att 
medlemsstaten inte är bunden av gemenska-

pens skattelagstiftning vid beskattningen av 
txansaktioner som genomförs inom det. 
A ven om gemenskapens mervärdesskattelag
stiftning inte gäller försäljning av varor och 
tjänster på Åland, förändrar den föreslagna 
fiskala gränsen mellan Åland och det övriga 
Finland inte statens beskattningsrätt. Sålunda 
skall skatt fortfarande betalas till staten ock
så för transaktioner som sker på Åland. 
Också i övrigt skall samma mervär
desskattesystem tillämpas på Åland som i 
det övriga Finland, med de undantag som 
den fiskala gränsen mellan Åland och ge
menskapen medför. 

Om den fiskala gränsen mellan Åland och 
det övriga Finland införs såsom gemen
skapslagstiftningen förutsätter, innebär detta 
att stadgandena om import och export i han
deln med tredje land till skillnad från nuva
rande praxis skall tillämpas på varuhandeln 
mellan Åland och det övriga landet. Utför
seln från fastlandet till Åland och från Åland 
till fastlandet befrias från skatt. I analogi 
med detta blir införseln till Åland från fast
landet och till fastlandet från Åland skatte
pliktig. På grund av bestämmelserna om 
överlåtelseplatsen och skattebefrielse inver
kar den fiskala gränsen dessutom på hur 
handeln med tjänster mellan Åland och det 
övriga Finland behandlas i skattehänseende. 
Gränsen medför ett behov av särskild regle
rit~g också till vissa andra delar. 

A ven om gemenskapslagstiftningen gäller 
bara utförsel från fastlandet till Aland och 
införsel från Åland till fastlandet, måste 
motsvarande föreskrifter tillämpas också på 
utförsel från Åland till fastlandet och inför
sel från fastlandet till Åland, för att dubbel
beskattning och utebliven beskattning skall 
kunna undvikas. En konsekvent praxis och 
ett lätthanterligt och enkelt system kan upp
nås endast om samma system tillämpas ock
så i fråga om detaljerna, även om det i prin
cip vore möjligt att på Åland tillämpa en 
rent nationell lagstiftning. 

Handeln mellan Åland och andra med
lemsstater än Finland skall såsom för närva
rande omfattas av samma stadganden som 
handeln mellan Finland och tredje land. På 
denna handel skall sålunda inte tillämpas 
beskattningssystemet för gemenskapshan
deln. Den skattemässiga behandlingen av 
handeln mellan Åland och tredje land skall 
förbli oförändrad. 

Lagtekniskt föreslås den fiskala gränsen 
bli införd så, att Åland i enlighet med nuva-
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rande praxis i mervärdesskattelagen anses 
höra till Finland. Stadgandena i mervärdess
kattelagen skall sålunda gälla också transak
tioner som genomförs på Åland, om inte 
något annat stadgas särskilt. stadganden om 
undantag som beror på den fiskala gränsen 
skall finnas i den nya särskilda lagen som 
gäller Åland. 

1.4.2. stadganden om överlåtelseplatsen 

Det sjätte mervärdesskattedirektivets be
stämmelser om överlåtelseplatsen vid för
säljning av varor ingår i artiklarna 8 och 28b 
A och B, medan bestämmelserna om över
låtelseplatsen vid försäljning av tjänster 
finns i artiklarna 9 och 28b C-E. Motsva
rande stadganden finns i 63-69 §§ i den 
gällande mervärdesskattelagen. stadgandena 
tillämpas i handeln mellan Åland och andra 
stater samt mellan det finska fastlandet och 
andra stater. stadgandena är inte av praktisk 
betydelse får närvarande på förhållandena 
mellan Åland och det övriga Finland. 

stadgandena om överlåtelseplatsen föreslås 
bli ändrade så, att de beaktar den föreslagna 
fiskala gränsen mellan Åland och det övriga 
landet. Dessutom skall de stadganden om 
överlåtelseplatsen som gäller handeln mellan 
Åland och andra stater göras klarare. stad
ganden om detta tas in i 5-7 § § i den nya 
särskilda lagen som gäller Åland. 

1.4.3. Import av varor 

Den föreslagna fiskala gränsen innebär att 
införsel av varor från Åland till andra delar 
av Iandet och från andra delar av Iandet till 
Åland blir skattepliktig. På denna införsel 
skall de stadganden om import av varor 
tillämpas som finns i 9 kap. mervärdesskat
telagen och som stämmer överens med di
rektivens bestämmelser. Om detta stadgas i 
18-21 §§ i den nya särskilda lagen som 
gäller Åland. I analogi med detta befrias 
varuforsäljningar mellan Åland och det öv
riga Finland från skatt. 

1.4.4. skattskyldigas införsel 

1.4.4.1. Uppskjuten beskattning 

Enligt artikel 23 andra stycket i det sjätte 
mervärdesskattedirektivet kan medlemssta
terna föreskriva att den mervärdesskatt som 
utgår på införsel av varor inte behöver beta-

las vid tiden för införseln, om skatten anges 
i den deklaration som skall lämnas får den 
inhemska beskattningen (uppskjuten beskatt
ning). Bestämmelsen gäller endast införsel 
som görs av skattskyldiga eller näringsidka
re. 

Enligt gällande mervärdesskattelag bestäm
mer och uppbär tullmyndigheterna den skatt 
som skall betalas för import av varor, med 
iakttagande i tillämpliga delar av vad som 
föreskrivs i tullagstiftningen. 

Direktivet gör det möjligt får Finland att 
om Iandet så önskar infora det uppskjutna 
beskattningsförfarandet som avses i direkti
vet. Förfarandet kan i princip genomföras på 
två olika sätt: 

l . Tullmyndigheten bestämmer den skatt 
som skall betalas i samband med införsel i 
enlighet med de normala stadgandena, men 
skatten betalas först vid den inhemska be
skattningen, om importören är antecknad i 
registret över mervärdesskatteskyldiga. De 
skattskyldiga företagen uppger i sin skatte
deklaration till länsskatteverket den skatt 
som skall betalas på införsel. Sker införseln 
får ett ändamål som berättigar till avdrag, 
behöver skatten dock inte betalas i prakti
ken, eftersom den anges i samma deklara
tion också som avdragsgill skatt. 

2. Länsskatteverken sköter alla åtgärder i 
samband med beskattningen, om importören 
är antecknad i registret över mervärdesskat
teskyldiga. Importören uppger i sin skattede
klaration till länsskatteverket den skatt som 
skall betalas på införsel, och om en vara har 
införts får ett ändamål som berättigar till av
drag, behöver skatten i praktiken inte beta
las. skattebeloppet beräknas och eventuella 
skattebefrielser bestäms i enlighet med stad
gandena om import. Kontrollen vid gränsen 
skall vara så obetydlig som möjligt. Grän
skontroll behövs dock i det avseendet att 
tullmyndigheten kontrollerar om importören 
är antecknad i registret över mervärdesskat
teskyldiga. Kontrollen vore dessutom nöd
vändig till den del en vara hänfårs till ett 
suspensionsfårfarande eller något liknande 
särskilt tullfårfarande. 

När det gäller andra än de som är anteck
nade i registret över mervärdesskatteskyldiga 
uppbärs skatten i båda alternativen på nor
malt sätt av tullmyndigheten vid gränsen. 

Uppskovsförfarandet skall kunna tillämpas 
på införsel från Åland till det finska fastlan
det och från fastlandet till Åland. Om för
farandet tillämpades endast på handeln mel-
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lan Åland och det övriga Finland, skulle 
detta kunna anses vara diskrimination mot 
införseln från andra medlemsstater. Förfa
randet bör därför gälla också införsel från de 
övriga medlemsstatema till Åland. På im
porter från tredje land till Åland eller andra 
delar av landet skall däremot alltid det nor
mala gränsbeskattningsförfarandet tillämpas. 

Huruvida uppskovsförfarandet är genom
förbart bör bedömas mot bakgrunden av att 
gränskontrollen och gränsbeskattningen i 
varje fall måste genomföras i fråga om an
nan än införsel än sådan som görs av skatt
skyldiga. 

Alternativ 2 för uppskovsförfarandet inne
bär att tullmyndigheterna befrias från upp
giften att påföra och uppbära skatten. Skat
ten blir i stället en avgift som på eget initia
tiv skall uppges för länsskatteverket i må
nadsdeklarationen. Detta minskar tullens 
uppgifter, men orsakar en betydande extra 
belastning för skatteförvaltningen, eftersom 
arrangemanget förutsätter att länsskattever
ken har hand om importbeskattningen (styr
ning, övervakning, debitering, efterbeskatt
ning, ändringssökande ), vilket de för närva
rande saknar behövlig sakkunskap för. 

Deklarationerna för importförtullning skall 
i båda alternativen lämnas till tullmyndig
heten. Effektiviteten i fråga om förvaltning
en talar för att samma myndighet som kon
trollerar att importdeklarationen är riktigt 
ifylld också skall sköta debiteringen av skat
ten. På så sätt undviks dubbelarbete i be
handlingen av importer. Dessutom underlät
tas de skattskyldigas skatteberäkningar av att 
tullmyndigheten påför skatten. 

En importförtullningsdeklaration skallläm
nas till tullen både vid införsel till Åland 
från de övriga medlemsstaterna och vid han
del mellan Åland och det övriga Finland. 
Om den importdeklaration som gemen
skapslagstiftningen kräver inte används som 
grund för gränskontroll när det gäller handel 
mellan Åland och andra delar av landet, bör 
för denna handel en ny övervakningsmeka
nism med tillhörande deklarationsskyldighe
ter skapas enligt modell av gemenskapshan
delns VIE-system. Detta innebär att systemet 
blir svårare att hantera till följd av att de 
förfaranden som skall till&mpas vid införsel 
och utförsel växer i antal och blir mera 
komplicerade. 

Med beaktande av ovan nämnda synpunk
ter på förvaltningen och övervakningen kan 
det inte anses vara möjligt att genomföra 

alternativ 2. Det föreslås därför att påföran
det av den skatt som skall betalas för import 
samt övervakningen i anslutning till denna 
fortfarande skall skötas av tullmyndigheter
na, som har den bästa sakkunskapen för des
sa uppgifter. 

I det följande jämförs fördelarna och nack
delarna hos å ena sidan alternativ l (över
vakning och debitering sköts av tullmyndig
heterna, uppbörden av länsskatteverket) och 
å andra sidan normal gränsbeskattning (tull
myndigheterna sköter övervakning, debite
ring och uppbörd). 

Uppskovsförfarandet förutsätter inledande 
investeringar i form av ändringar i må
nadsdeklarationernas innehåll och i adb-sys
temen samt upprättandet av dataförbindelser 
mellan tullmyndigheterna och länsskattever
ken. 

En uppskjuten beskattning innebär ett smi
digare förfarande vid betalning och indriv
ning, eftersom skatten kan kvitteras i skatte
deklarationen för den inhemska beskattning
en. Å andra sidan kan detta i någon mån 
öka möjligheterna till missbruk och risken 
för att skatten lämnas obetald, vilket i sin 
tur kan kräva större satsningar på övervak
ningen. Uppskovsförfarandet medför vissa 
nya uppgifter för tullen (kontroll av impor
törens skattskyldighetsstatus och överföring 
av beslutsdata). Ur helhetsperspektiv under
lättas dock tullens uppgifter något. 

Införs förfarandet med uppskjuten beskatt
ning, blir systemet i sin helhet svårare att 
hantera ur både de skattskyldigas och skatte
förvaltningens synvinkel. Det gör beskatt
ningen mera komplicerad, eftersom skatte
förvaltningen och dess kunder blir tvungna 
att tillämpa olika system på olika importer. 
Specialförfarandet skulle egentligen gälla ett 
förhållandevis litet antal skattskyldiga (på 
Åland är de skattskyldiga ca l 500), men 
det måste till förfarandet utsträckas till att 
gälla alla skattskyldiga (ca 400 000), efter
som vem som helst i princip kan idka han
del mellan Åland och andra delar av landet. 
Om uppgifter som gäller få skattskyldiga 
begärs på blanketter som är avsedda för alla 
skattskyldiga, kan detta leda till att antalet 
fel som beror på missförstånd ökar. 

Uppskovsförfarandet kan ha snedvridande 
verkningar för handeln. Tack vare den fi
nansiella förmånen gynnar förfarandet för
värv som företag verksamma på Åland gör i 
andra delar av landet och de som företag 
verksamma på annat håll i landet gör på 
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Åland, på bekostnad av rörvärv inom re
spektive område. Därutöver kan förfarandet 
leda till försök att uppnå skatteförmåner på 
konstgjord väg. 

Den uppskjutna beskattningen innebär att 
inrorsel från medlemsstaterna till Åland samt 
från Åland till det finska fastlandet får en 
gynnsammare status än import från tredje 
land eller tredje territorier. Detta medför 
behov av att utsträcka förfarandet till att gäl
la all utrikeshandel. 

Uppskovsrorfarandet är inte nödvändigtvis 
någon hållbar lösningsmodelL I Europeiska 
gemenskapen planeras i fråga om beskatt
ningen av gemenskapshandeln en slutlig 
övergång till det system som bygger på prin
cipen om ursprungsland. Vid ursprungs
landsbeskattning blir roretagen tvungna att 
köpa varor till ett skattebelagt pris också i 
de övriga medlemsstaterna. Om ändringen 
genomrors är det möjligt att rätten att tilläm
pa ett uppskovsrörfarande vid införsel från 
tredje land samtidigt slopas, eftersom det 
kan ge varor från tredje land en finansiellt 
gynnsammare ställning i jämförelse med 
gemenskapsvaror. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
förfarandet med uppskjuten beskattning inte 
erbjuder några väsentliga rorenklingar för 
röretag som bedriver handel mellan Åland 
och det övriga Finland. I stället gör det mer
värdesskattesystemet som helhet svårare att 
hantera ur både de skattskyldigas och skatte
förvaltningens synvinkel. 

Med stöd av vad som anrörts ovan roreslås 
det att på handeln mellan Åland och det öv
riga Finland samt på handeln mellan Åland 
och andra medlemsstater skall tillämpas ett 
gränsbeskattningsrörfarande som motsvarar 
det som tillämpas på import från tredje land. 
Förenklingarna kan genomföras genom att 
de förfaranden som tullagstiftningen möjlig
gör tillämpas på införseln och utförseln. 

1.4.4.2. Föreslaget fölfarande 

På införsel som sker mellan Åland och det 
övriga Finland på åtgärd av skattskyldiga 
skall i enlighet med vad som anförts ovan 
tillämpas gräns beskattning. 

I gränsbeskattningsrörfarandet behöver 
åländska roretag till skillnad från nuvarande 
praxis inte betala skatt på rorsäljning av var
or till andra delar av landet. Skatten betalas 
av den som inrör varan, dvs. vanligtvis kö
paren. De åländska röretagen kan dock i 

praktiken genomföra utförseln till andra de
lar av landet så, att de sköter importklare
ringen i köparens namn och betalar skatten 
på införseln rör köparens räkning. Säljarens 
faktura till köparen är med avvikelse från 
vad som nu är fallet skattefri och berättigar 
inte till avdrag. Köparen kan i stället dra av 
den i samband med införseln betalda skatten 
på basis av ett förtullningsbeslut som sälja
ren skickar. 

I analogi med detta behöver företag på 
fastlandet inte längre betala skatt på rorsälj
ning av varor till Åland. De åländska före
tagen kan sköta exportklareringen i säljarens 
namn och importförtulla varan i eget namn 
samt betala skatten på införseln. Det åländ
ska företaget skall skicka tulldeklarationen 
för den utrörda varan till säljaren som be
kräftelse av rätten till skattefri rorsäljning. 
Den skatt som betalas i samband med inror
seln skall vara avdragsgill för köparen enligt 
de allmänna reglerna. 

Det normala gränsbeskattningsrorfarandet 
kan göras enklare genom tillämpning av de 
rörenklade rörfaranden som tullagstiftningen 
tillåter. Tullverkets registrerade kunder kan 
utnyttja periodförtullning (betalningstid 3-4 
veckor) eller periodfakturering (betalningstid 
ca en månad). I vissa situationer kan dess
utom hemförtullning tillämpas, varvid dekla
rationen vid gränsen kan slopas under vissa 
rorutsättningar. Förfarandet kan dessutom 
underlättas genom en förenkling av innehål
let i tulldeklarationen samt genom en möj
lighet att sköta export- och importförtull
ningen med samma beslut, om exportören 
och importören är en och samma person. 

På införsel som sker mellan Åland och det 
övriga Finland skall tillämpas de formaliteter 
som gemenskapens tullagstiftning föreskri
ver. I artikel 189 i tullkodexen bestäms om 
den säkerhet som skall krävas för en tull
skuld. På basis av artiklarna 94 och 163.3 i 
tullkodexen skall vid intern transitering sä
kerhet ställas förutom för tullskuld också för 
andra avgifter. Eftersom intern transitering 
måste tillämpas vid transporter mellan Åland 
och andra delar av gemenskapen, skall i re
gel säkerheter krävas också för betalningen 
av skatterna. Enligt artikel 94.2 behöver sä
kerhet dock inte krävas rör sjö- eller luft
transporter. Dessutom lämnar artikel 97.2 b 
rum för nationella förenklade förfaranden 
också vid intern transitering när det gäller 
varor som inte är avsedda att omsättas inom 
någon annan medlemsstats territorium. Ut-
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gående från detta kan man enligt prövning 
avstå från att kräva säkerheter i fråga om 
varutransporter mellan Åland och andra de
lar av landet. 

1.4.5. Privatpersoners och andra icke-skatt
skyldigas inrarsel 

1.4.5.1. Allmänt 

Enligt det sjätte mervärdesskattedirektivet 
betalas skatt på inlårsel av varor från ett 
tredje territorium till en medlemsstats skatte
område. Detta gäller också inrarsel som görs 
av privatpersoner samt icke-skattskyldiga 
raretag och sammanslutningar och utöver 
inköp också andra varuöverlåringar. Om 
skattebefrielser i samband med inlårsel be
stäms i artikel 14 i det sjätte mervärdesskat
tedirektivet, i skattefrihetsdirektivet, gåvo
försändelsedirektivet och resgodsdirektivet 

Om den föreslagna fiskala gränsen inrars, 
blir rörsäljning från Åland till andra delar av 
landet samt från andra delar av landet till 
Åland befriad från skatt också när den sker 
till privatpersoner samt icke-skattskyldiga 
låretag och sammanslutningar. Motsvarande 
inrarsel blir skattebelagd. Beskattningen ge
nomförs som normal gränsbeskattning. skat
teplikten i fråga om införsel skall gälla ock
så varuöverröringar som görs av privatperso
ner. På denna införsel tillämpas dock de 
skattebefrielser som rareskrivs i direktiven. 

1.4.5.2. Passagerares hemkomstgåvor 

Enligt resgodsdirektivet skall sådana varor 
som resande medför i sitt personliga bagage 
då de anländer till en medlemsstats skatte
område från ett tredje territorium vara skat
tefria till ett värde av 175 ecu, dvs. l l 00 
mk. Utöver detta får alkohol, tobak och and
ra kvantitativt begränsade varor inröras skat
tefritt i angivna mängder. Motsvarande skat
tefrihet skall enligt rörslaget tillämpas på 
hemkomstgåvor som resande medför från 
Åland till andra delar av landet och från 
andra delar av landet till Åland. 

1.4.5.3. Transportmedlens personal 

Med stöd av resgodsdirektivet kan skatte
friheten begränsas i fråga om hemkomstgå
vor som medrörs av personer som bor i ett 
gränsområde, av gränsarbetare samt av per
sonalen på transportmedel i trafiken mellan 

Åland och det övriga landet. 
I 95 § 3 mom. i den gällande mervärdess

kattelagen har den skattefrihet som gäller lår 
produkter som införs av personalen på ett 
transportmedel i yrkesmässig trafik mellan 
Finland och ett land utanlår gemenskapen 
samt av gränsarbetare begränsats i enlighet 
med 12 § tullagen (1466/94). Enligt 12 § 
tullagen får den som tillhör personalen på ett 
fordon i yrkesmässig trafik mellan Finland 
och tredje land tullfritt röra in varor som 
hemkomstgåvor så, att mängden under en 
kalendermånad inte överstiger den mängd 
som en resande får föra in tullfritt på en 
gång. 

Försäljningen till resande mellan Åland 
och det övriga Finland skall alltid bli be
skattad en gång (se 1.4.8.), så i det avseen
det finns det ingen orsak att begränsa skatte
friheten i fråga om hemkomstgåvor som 
medförs av personer som bor i ett gränsom
råde, av gränsarbetare och av personalen på 
transportmedel. Begränsningar är dock nöd
vändiga, eftersom det föreslås att skattefri 
försäljning till passagerare ombord på fartyg 
och luftfartyg skall tillåtas i trafiken mellan 
Åland och det finska fastlandet. Det låreslås 
därrör att skattefriheten i fråga om hem
komstgåvor skall begränsas på samma sätt 
som i trafiken mellan Finland och tredje 
land. Personalen på luftfartyg i trafik mellan 
Åland och det övriga Finland och på fartyg 
som trafikerar internationella linjer på närn
da sträcka samt personalen på transportme
del i yrkesmässig vägtrafik, vilka anländer 
med ett sådant fartyg skall med andra ord få 
införa hemkomstgåvor skattefritt så, att 
mängden under en kalendermånad inte över
stiger den mängd som en passagerare får 
röra in skattefritt på en gång. 

Hemkomstgåvor som personalen på trans
portmedel i trafik mellan Åland och andra 
medlemsstater medrör skall i enlighet med 
nuvarande praxis omfattas av de begräns
ningar som anges i 95 § 3 mom. mervär
desskattelagen och i 12 § tullagen. Samma 
begränsningar skall gälla personalen på 
transportmedel i trafik mellan det finska 
fastlandet och andra medlemsstater via 
Åland. 

1.4.5.4. Kommersiella postförsändelser 

På basis av artiklarna 22 och 23 i skatte
frihetsdirektivet är inlårsel av brev- och pa
ketförsändelser som anländer från ett tredje 
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territorium direkt till mottagaren inom en 
medlemsstats skatteområde skattefri, om för
sändelsemas värde är högst 22 ecu, dvs. ca 
130 mk. Det har föreslagits att gränsen skall 
höjas till 45 ecu. skattefriheten gäller inte 
alkoholhaltiga varor och tobaksvaror eller 
parfymer och luktvatten. Medlemsstaterna 
har rätt att utesluta postförsäljningsvaror från 
skattefriheten. 

Om samma import- och exportföreskrifter 
tillämpas på försäljning mellan Åland och 
det övriga Finland som på motsvarande han
del mellan Finland och tredje land, är post
försäljningsförsändelser helt skattefria, ifall 
deras värde understiger 130 mk. Förvärv av 
t.ex. böcker och andra varor av mindre vär
de från Åland till andra delar av landet eller 
från andra delar av landet till Åland blir då 
med tanke på beskattningen förmånligare än 
förvärv av motsvarande varor inom respekti
ve område. Eftersom transportkostnaderna 
för dessa varor i allmänhet är större än den 
nytta som skattefriheten medför, skulle detta 
uppenbarligen inte ha någon väsentlig sned
vridande verkan på konkurrensen. Det före
slås därför att införsel av postförsälj
ningsförsändelser av mindre värde mellan 
Åland och det övriga Finland skall vara 
skattefri på samma sätt som i fråga om im
port från tredje land. Visar det sig att skatte
friheten orsakar snedvridningar i konkurren
sen eller höjs värdegränsen för skattefri in
försel på gemenskapsnivå, bör skattefriheten 
tas upp till ny prövning. 

1.4.5.5. Postförsändelser mellan privatper
soner 

Enligt gåvoförsändelsedirektivet är införsel 
av icke-kommersiella gratisförsändelser mel
lan enskilda personer skattefri, om försän
delsernas värde är högst 45 ecu, dvs. ca 270 
mk. För alkoholdrycker, tobaksvaror, parfy
mer, toalettvatten, kaffe och te har dessutom 
föreskrivits kvantitativa begränsningar. 

Om samma import- och exportföreskrifter 
tillämpas på försäljning mellan Åland och 
det övriga Finland som på motsvarande han
del mellan Finland och tredje land, är inför
sel av gåvoförsändelser mellan privatperso
ner skattefri, ifall försändelsernas värde inte 
överstiger 270 mk. Denna skattefrihet före
slås inte bli begränsad, eftersom den skatt 
som betalts i samband med förvärvet ingår 
också i gåvoförsändelser som understiger 
värdegränsen. Gåvoförsändelser som över-
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stiger gränsen skall dessutom vara belagda 
med importskatt. 

1.4.5.6. Övriga varuöveiföringar av privat
personer 

Inte heller tillämpningen av övriga skatte
befrielser bör begränsas när det gäller pri
vatpersoners införsel mellan Åland och det 
övriga Finland. Sålunda skall de skattebefri
elser som gäller t.ex. flyttgods, bröllopsgå
vor och arvegods motsvara de befrielser som 
tillämpas i importen mellan Finland och 
tredje land. 

I enlighet med gemenskapslagstiftningen 
skall privatpersoners varuöverföringar från 
Åland till andra delar av landet i regel om
fattas av importbeskattningen. Om inte något 
särskilt stadgande om befrielse från skatt 
finns, skall varuöverföringar som görs av 
enskilda mellan Åland och andra delar av 
landet beskattas som import. På sådana var
or har skatt redan betalts i samband med att 
de förvärvats. Att importskatt uppbärs utöver 
detta är dock en följd av den fiskala grän
sen. Samma regler tillämpas för närvarande 
på införsel till Finland från tredje land samt 
Rå införsel från andra medlemsländer till 
Alan d. 

1.4.6. Förfarande vid införsel 

Enligt artikel 23 i det sjätte mervär
desskattedirektivet fastställer medlemsstater
na reglerna för förfarandet vid införsel av 
varor. Enligt artikel 33a i direktivet tilläm
pas på införsel till gemenskapens skatteom
råde från ett tredje territorium som hör till 
gemenskapens tullområde de formaliteter 
som gemenskapens tullagstiftning föreskri
ver. 

Enligt 101 § 2 mom. mervärdesskattelagen 
gäller om förfarandet vid import av varor, 
betalning, återbäring eller återindrivning av 
skatt samt även om annat förfarande i till
ämpliga delar vad tullagstiftningen stadgar 
om tull. Enligt paragrafens 3 mom. tillämpas 
tullagstiftningens stadganden om formaliteter 
som gäller varor som införs till gemenska
pens tullområde samt om tillfallig upplag
ring, överföring till frilager eller friområde 
eller placering enligt tullupplagringsförfaran
de, internt förädlingsförfarande med suspen
sionsarrangemang eller helt tullfritt tempo
rärt importförfarande också på varor som 
införs från gemenskapens tullområde, men 
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från ett område utanför gemenskapens skat
teområde, till gemenskapens skatteområde. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
tillämpas ovan nämnda formaliteter och för
faranden som tullagstiftningen föreskriver 
också på införsel mellan Åland och andra 
delar av landet. 

Varor som överförs mellan Åland och det 
övriga Finland, en annan medlemsstat eller 
ett annat tredje territorium som hör till ge
menskapens tullområde skall enligt tullag
stiftningen hänföras till det interna förpass
ningsförfarandet Det interna förpassnings
förfarandet används även då varorna över
förs från Åland via en annan del av landet 
till en plats i den övriga gemenskapen eller 
ett annat tredje territorium, varvid införseln 
sker först när förfarandet upphör i destina
tionsstaten. Varor kan hänföras till det inter
na förpassningsförfarandet också då de över
förs från en medlemsstats skatteområde via 
Åland till en annan medlemsstats skatteom
råde. I ett sådant fall sker ingen införsel. 

Gemenskapens tullagstiftnin_g är direkt till
ämplig lagstiftning också på Aland, som hör 
till gemenskapens tullunion. Tullkodexen 
och förordningen om tillämpning av den 
möjliggör dock nationella arrangemang för 
vissa situationer, särskilt när arrangemangen 
inte gäller andra medlemsstater. För dessa 
arrangemang ger den nationella tullagen 
(1466/94) t~pverket relativt omfattande be
fogenheter. Overvaknings- och beskattnings
formaliteterna (se avsnitt 1.4.4.2.) kan sålun
da ordnas flexibelt inom ramen för gemen
skapslagstiftningen, utan stadganden på lag
nivå om de nya förfarandena. 

1.4. 7. skattefrihet vid kommersiell utförsel 

Artikel 15 i det sjätte mervärdesskattedi
rektivet innehåller bestämmelser om skatte
frihet vid internationell handel. Enligt dessa 
är försäljningen av varor och vissa tjänster 
undantagen från skatteplikt närmast då den 
riktar sig till platser utanför gemenskapen. 
skattefriheten gäller bl.a. försäljning av var
or som är avsedda att transporteras ut ur 
gemenskapen samt försäljning av transport
tjänsterna beträffande dessa varor och av 
andra tjänster med direkt anknytning till 
transport av dessa varor samt dessutom för
säljning av arbetsprestationer som hänför sig 
till varorna i fråga. 

Den föreslagna fiskala gränsen innebär att 
försäljningen av varor som transporteras från 

Åland till det övriga Finland och från det 
övriga landet till Aland samt av tjänster i 
samband med dessa varor blir skattefri. På 
dessa försäljningar tillämpas skattefrihets
stadgandena i 70-71 §§ mervärdesskattela
gen, vilka motsvarar bestämmelserna i direk
tivet. Om detta stadgas i 9-1 7 § § i den nya 
särskilda lagen om Aland. På handeln mel
lan Åland och det övriga Finland skall inte 
tillämpas de stadganden som hänför sig till 
beskattningssystemet för gemenskapshan
deln. 

1.4.8. skattefrihet för försäljning till resan
de 

Utgående från artikel 15.2 i det sjätte mer
värdesskattedirektivet skall under angivna 
förutsättningar undantag från skatt medges 
för försäljning av varor till resande med 
hemort utanför gemenskapen, när varorna är 
avsedda att medföras från gemenskapen i det 
personliga bagaget. 

Enligt 70 b § l mom. mervärdesskattela
gen tillämpas motsvarande stadgande på för
säljning i Finland till resande med hemort 
utanför gemenskapen samt på försäljning på 
Åland till resande med hemort i en annan 
medlemsstat. skattefriheten tillämpas för 
närvarande inte på försäljning till dem som 
reser mellan Åland och det övriga Finland. 

Enligt den nordiska resgodsöveren
skommelsen är ett villkor för skattefriheten i 
fråga om försäljning till resande att skatt har 
betalats på varorna i den resandes hemland i 
samband med importen. Syftet med överen
skommelsen är att förhindra utebliven be
skattning och dubbelbeskattning av resgods 
vid internordiska resor. På grund av Fin
lands, Sveriges och Danmarks medlemskap i 
Europeiska unionen är överenskommelsen 
nu tillämplig bara på försäljningen till dem 
som reser mellan Norge och de övriga län
derna som omfattas av överenskommelsen. 
Eftersom Åland utgör ett tredje territorium 
vid mervärdesbeskattningen kan överen
skommelsen dock tillämpas också på försälj
ning på Åland till dem som är bosatta i Sve
rige och Danmark. 

Den föreslagna fiskala gränsen innebär att 
försäljningen till dem som reser mellan 
Åland och det övriga Finland bör befrias 
från skatt. Om samma import- och export
föreskrifter tillämpas på denna försäljning 
som på motsvarande handel mellan Finland 
och tredje land, kan de resande förvärva var-
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or helt skattefritt till ett värde av ca l l 00 
mk per resa. Resgodsdirektivet och 95 § 
mervärdesskattelagen föreskriver nämligen 
att de varor som en resande som anländer 
till medlemsstatens skatteområde från ett 
tredje land eller ett tredje territorium inför i 
sitt personliga bagage är skattefria till ett 
värde av 175 ecu, dvs. l l 00 mk. 

I syfte att förhindra utebliven beskattning 
och underlätta övervakningen föreslås det att 
den nordiska resgodsöverenskommelsen 
skall utgöra modell också för förfarandet i 
fråga om resande mellan Åland och det öv
riga landet. Försäljning som sker på fastlan
det till resande med hemort på Åland är då 
skattefri, om varornas försäljningspris utan 
skatt är minst l 000 mk och om den resande 
betalar skatt på införseln av varorna på 
Åland. Motsvarande regler skall tillämpas på 
försäljning som sker till den som reser från 
Åland till fastlandet. 

Den resandes hemort kontrolleras på nor
malt sätt i passet eller motsvarande doku
ment. Ålänningarna blir således tvungna att 
visa upp ett särskilt hemortsintyg för att 
stadgandet om skattefrihet skall kunna till
lämpas på dem. Detsamma gäller finländska 
resenärer som önskar köpa varor skattefritt 
på Åland. 

På resandes införsel från Åland till andra 
delar av landet och från andra delar av lan
det till Åland skall tillämpas samma regler 
som på import från tredje land. Tullen be
höver då inte tillämpa olika förfaranden på 
hemkomstgåvor som resande för med sig 
från olika länder. Införseln är skattefri, om 
dess värde inte överstiger gränsen på l l 00 
mk. stadgandet om skattefrihet vid försälj
ning skall således inte tillämpas i praktiken 
på hemkomstgåvor vilkas värde uppgår till 
högst l l 00 mk. 

slutresultatet av denna reglering är att var
or som ålänningar köper på fastlandet och 
fastlandsfinländare köper på Åland blir så
som nu är fallet alltid beskattade en gång. 
Köparen blir dessutom tvungen att tillfälligt 
finansiera den skatt som i samband med in
förseln uppbärs för inköp på mer än l l 00 
mk, tills säljaren får en utredning om im
portskatten av köparen och återbetalar till 
denne den skatt som ingick i försäljnings
priset. 

Försäljning till en åländsk resenär i en an
nan medlemsstat är befriad från skatt i enlig
het med artikel 15.2 i direktivet. Införseln av 
sådana hemkomstgåvor vore därför såsom 

nu i regel skattepliktig. För enhetlighetens 
skull skall i detta fall i enlighet med nuva
rande praxis motsvarande skattebefrielser 
tillämpas på införsel av resande som i fråga 
om import till Finland från länder utanför 
gemenskapen. 

1.4.9. Försäljning ombord på fartyg och 
luftfartyg samt på flygplatser 

1.4.9.1. Försäljning ombord på fartyg och 
luftfartyg 

Enligt artikel 8.1 b i det sjätte mervärdess
kattedirektivet bestäms beskattningslandet i 
fråga om försäljning av varor under trans
porter mellan en medlemsstat och ett tredje 
land eller ett tredje territorium utgående från 
vilket lands territorium varorna befinner sig 
i när överlåtelsen äger rum. Beskattningslan
det i fråga om försäljning av tjänster be
stäms på basis av bestämmelserna om över
låtelseplatsen i artikel 9. 

När varor eller tjänster som nämns i arti
kel 9.2 c säljs ombord på ett fartyg eller 
luftfartyg som går i trafik mellan en med
lemsstat och ett tredje territorium eller under 
en sådan transport mellan medlemsstater där 
fartyget eller luftfartyget gör ett uppehåll 
inom ett tredje territorium, sker försälj
ningen inom medlemsstatens skatteområde 
till den del överlåtelsen sker på dess territo
rialvatten eller i dess luftrum. Medlemssta
ten har beskattningsrätt i fråga om försälj
ning som sker på det territorialvatten eller i 
det luftrum som omfattas av ett sådant tredje 
territorium som hör till medlemsstaten men 
inte till dess skatteområde samt i fråga om 
försäljning på internationellt vatten eller i 
internationellt luftrum. I den mån som för
säljningen sker på en annan stats territorial
vatten eller i dess luftrum har medlemsstaten 
inte någon beskattningsrätt. Enligt det beslut 
som Europeiska gemenskapernas domstol 
fattade den 2.5.1996 Nr C-231194 (Faaborg
Gelting Linien A/S v Finanzamt Flensburg) 
beskattas serveringstjänster ombord på fartyg 
i det land där säljaren är etablerad. 

Försäljning under transporter mellan en 
medlemsstat och ett tredje territorium omfat
tas inte av artikel 28k, enligt vilken med
lemsstaterna på vissa villkor får medge un
dantag från skatten på varor som under en 
gemenskapsintern transport säljs till resande. 
Medlemsstaten skall således i princip be
skatta försäljning av varor på fartygen eller 
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luftfartygen och tjänster som avses i artikel 
9.2 c till den del den sker på det territorial
vatten eller i det luftrum som hör till dess 
skatteområde. Med stöd av det ovan nämnda 
beslutet av Europeiska gemenskapernas 
domstol skall den stat där säljaren är etable
rad i princip beskatta serveringstjänster om
bord på fartygen eller luftfartygen. I prakti
ken har dock försäljning ombord på fartyg 
och luftfartyg i internationell trafik i många 
medlemsstater i allmänhet befriats från skatt. 
Införsel av varor som har sålts på ett fartyg 
eller luftfartyg är skattepliktig till den del 
mängden överstiger de gränser som har satts 
för skattefri införsel. 

Enligt 70 § 7 punkten och 71 § 3 punkten 
mervärdesskattelagen är försäljning av varor 
och tjänster till den som reser utomlands 
befriad från skatt när den sker ombord på ett 
fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig interna
tionell trafik. Försäljning till dem som reser 
mellan Åland och det övriga Finland är där
emot skattepliktig. För varors vidkommande 
gäller detta både linjer mellan Åland och det 
övriga Finland och internationella linjer. 
Tjänster som säljs till dem som reser mellan 
Åland och det övriga Finland på internatio
nella linjer har emellertid tillfälligt befriats 
från skatt. 

På linjer mellan Åland och det övriga Fin
land har Finland med stöd av gemenskapens 
lagstiftning och praxis möjlighet att välja om 
försäljningen skall beskattas eller inte. Efter
som försäljningar på Åland enligt förslaget i 
regel skall omfattas av samma mervärdesbe
skattning som försäljningar på annat håll i 
landet, skulle det vara naturligt om också 
försäljning under transporter mellan Åland 
och det övriga Finland i likhet med nuvaran
de praxis omfattades av beskattningen. Den 
föreslagna fiskala gränsen medför dock för
valtningsmässiga nackdelar för åländska för
etag och försvårar på så sätt handeln mellan 
Åland och det övriga landet. F ör att dessa 
nackdelar skall kunna kompenseras och 
verksamhetsbetingelserna för de företag som 
sköter trafikförbindelserna till Åland och 
företagen i turistbranschen förbättras, före
slås det att skattefriheten utvidgas till att 
gälla också försäljning av varor och tjänster 
på linjer mellan Äland och det övriga Fin
land. 

För att de problem och övervakningssvå
righeter som den utvidgade skattefriheten 
medför skall kunna undvikas skall skattefri
heten begränsas i fråga om varor och tjäns-

ter som säljs i sjötrafik, så att den endast 
gäller fartyg som trafikerar internationella 
linjer. Med dessa fartyg skall avses båtar 
som går i trafik mellan Finland och en an
nan medlemsstat eller en stat utanför gemen
skapen och som gör ett uppehåll på Åland. 
Vad luftfartygen beträffar skall skattefriheten 
gälla också sådana flygplan som går i trafik 
endast mellan Åland och andra delar av lan
det. 

Dessutom skall skattefriheten på både far
tyg och luftfartyg gälla endast alkoholdryck
er, tobaksprodukter, konfektyrvaror och kos
metika. I fråga om alkoholdrycker och to
baksprodukter skall skattefriheten vara be
gränsad till de mängder som får föras in 
skattefritt. Den skattefria försäljningen av öl 
begränsas dessutom till två liter per passage
rare. 

Försäljningen av andra produkter än de 
ovan nämnda skall vara skattepliktig. Om
bord på fartyg i trafik mellan de nordiska 
länderna vore dock också denna försäljning 
skattefri för förhindrande av dubbelbeskatt
ning, eftersom varorna blir beskattade redan 
i samband med att de levereras till fartyget 
(se 1.4.9.2.). 

Försäljningen av varor och tjänster på lin
jer mellan Sverige och Åland skall i enlighet 
med nuvarande praxis vara befriad från mer
värdesskatt på samma sätt som försäljningen 
på linjer mellan Finland och tredje land. En
ligt lagen om beskattning i vissa fall av var
or, som säljes ombord på passagerarfartyg i 
utrikestrafik (397/69, nedan provianterings
skattelagen) skall andra än de obeskattade 
varor som avses i lagen, dvs. andra än alko
holdrycker, tobaksprodukter, konfektyrvaror 
och kosmetika, beskattas i samband med 
provianteringen av fartyg (se 1.4.9.2.). 

Försäljning ombord på fartyg eller luftfar
tyg i trafik mellan det finska fastlandet och 
Sverige via Åland, till dem som reser från 
den ena medlemsstaten till den andra eller 
mellan Åland och Sverige, skall i enlighet 
med nuvarande praxis vara skattefri. Andra 
varor än alkoholdrycker, tobaksprodukter, 
konfektyrvaror och kosmetika skall beskattas 
i enlighet med den nordiska provianterings
överenskommelsen i samband med provian
teringen av fartygen (se 1.4.9.2.). 

Den servering och den försäljning av övri
ga tjänster som sker ombord på fartyg och 
luftfartyg under transport mellan det finska 
fastlandet och Sverige via Åland skall fort
sättningsvis vara skattefria också för dem 
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som reser mellan Åland och det finska fast
landet. 

1.4.9.2. Proviantering 

Bestämmelserna om undantag från skatte
plikten i artikel 15.4-15.9 i det sjätte mer
värdesskattedirektivet gäller försäljning av 
varor och tjänster till fartyg och luftfartyg i 
internationell trafik. Till dess att de gemen
samma regler för genomförande av skattebe
frielser som kommissionen föreslår träder i 
kraft, kan medlemsstaterna begränsa tillämp
ningsområdet för skattefriheten i fråga om 
varor för bunkring och proviantering av far
tyg. 

Enligt 70 § 7 punkten mervärdesskattela
gen är försäljning av en vara för försäljning 
ombord på ett fartyg eller luftfartyg i yrkes
mässig internationell trafik skattefri. Enligt 
94 § 21 punkten är import av varor som 
enligt 9 § tullagen är tullfria också skattefri. 
Tullfria är enligt 9 § tullagen vanliga pro
vianteringsförnödenheter för fartyg och luft
fartyg i internationell trafik. Enligt provian
teringsskattelagen skall skatt betalas för en 
vara som överlåts till passagerarfartyg som 
uteslutande går i trafik mellan Finland och 
Sverige, Danmark eller Norge, för att om
bord på dessa säljas till passagerare. Enligt 
lagen betalas skatt på andra alkoholdrycker, 
tobaksprodukter, konfektyrvaror och annan 
kosmetika än de som avses i provianterings
överenskommelsen. Skatten är inte avdrags
gill vid mervärdesbeskattningen. 

Den föreslagna fiskala gränsen inverkar 
inte på den skattemässiga behandlingen av 
provianteringen av fartyg och luftfartyg som 
uteslutande går i trafik mellan Åland och det 
övriga Finland. Försäljning av proviante
ringsförnödenheter till ett fartyg eller luftfar
tyg i ovan nämnd trafik skall såsom nu vara 
mervärdessskattepliktig. Köparen skall ha 
rätt att dra av den skatt som ingår i köpet. 

Provianteringen av fartyg och luftfartyg i 
internationell trafik mellan Åland och andra 
stater samt mellan det finska fastlandet och 
andra stater skall såsom nu vara skattefri i 
enlighet med 70 § 7 punkten och 94 § 21 
punkten mervärdesskattelagen. 

Den nordiska provianteringsöverenskom
melsen gäller fortfarande sjötrafiken mellan 
Åland och de övriga nordiska länderna. 
Medlemskapet i Europeiska unionen har inte 
föranlett några ändringar i detta avseende. 
Införsel av varor från Aland till Sverige eller 

Danmark och från Sverige eller Danmark till 
Åland beskattas som import, och försäljning 
ombord på fartyg är såsom tidigare befriad 
från skatt. Leverans för sistnämnda syfte av 
andra obeskattade varor än de som avses i 
provianteringsöverenskommelsen skall fort
farande beskattas med stöd av proviante
ringsskattelagen. Skatten vore inte avdrags
gill. 

Den nordiska provianteringsöverenskom
melsen och provianteringsskattelagen skall 
fortfarande tillämpas också i sjötrafiken mel
lan det finska fastlandet och andra nordiska 
länder via Åland. Leverans av andra varor 
än alkoholdrycker, tobaksprodukter, konfek
tyrvaror och kosmetika till fartygen i fråga 
vore skattepliktig utan rätt till avdrag. I det 
här avseendet skall det inte vara av betydel
se om varorna sälj s till någon som reser 
mellan fastlandet och Åland eller till någon 
som reser mellan Finland och ett annat land 
i Norden. 

Tillämpningen av provianteringsöverens
kommelsen i trafiken mellan Finland och 
Sverige eller Danmark behandlas ovan i av
snitt 2. 

1.4.9.3. Försäljning på flygplatser 

Enligt artikel 28k i det sjätte mervärdess
kattedirektivet får medlemsstaterna medge 
undantag från skatt för tillhandahållande i en 
butik för skattefri försäljning av varor av
sedda att utföras i det personliga bagaget av 
resande med flyg eller båt till andra med
lemsstater. Också enligt den praxis som 
medlemsstaterna tillämpar är försäljningen 
för resande till tredje land allmänt undanta
gen från skatt. 

De stadganden om skattefrihet som ge
menskapens lagstiftning och praxis möjlig
gör ingår i mervärdesskattelagen. Skatt beta
las inte på försäljning i ett tullager, skat
teupplag eller skattefritt lager beläget i en 
hamn eller på en flygplats, av varor som 
resande medför i bagaget till en annan med
lemsstat (70 a § l mom. l punkten) eller till 
en plats utanför gemenskapen (70 b § 3 
mom.). Den skattefrihet som avses i 70 b § 
3 mom. är begränsad till produkter som rä
knas upp i den nordiska resgodsöverenskom
melsen, om köparen är en person som har 
sin hemort i Norge. skattefrihetsstadgandena 
tillämpas för närvarande inte på försäljning 
till dem som reser mellan Åland och det 
övriga Finland. 
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Eftersom det har föreslagits ovan att för
säljning ombord på luftfartyg som trafikerar 
linjer mellan Åland och det övriga Finland 
skall vara skattefri, föreslås också motsva
rande försäljning på flygplatser bli befriad 
från skatt. skattefriheten skall begränsas på 
samma sätt som i fråga om försäljningen på 
fartyg. skattefriheten och de begränsningar 
som gäller för den skall omfatta också för
säljning på internationella linjer till dem som 
reser mellan Åland och andra delar av lan
det. 

Försäljning på en flygplats belägen på 
Åland till dem som reser ut ur gemenskapen 
eller till en annan medlemsstat skall i enlig
het med nuvarande praxis vara skattefri på 
basis av 70 b § 3 mom. mervärdesskattela
gen. Den skattefria försäljningen till resande 
bosatta i Norge skall liksom i dag vara be
gränsad till de alkoholdrycker, tobakspro
dukter, konfektyrvaror och kosmetiska pre
parat som räknas upp i den nordiska res
godsöverenskommelsen. 

1.4.1 O. Transporttjänster och till dessa 
anknutna tjänster 

1.4. 10.1. Varutransporter och till dessa an
knutna tjänster 

Enligt artikel 15.13 i det sjätte mervär
desskattedirektivet är försäljningar av trans
porttjänster och andra tjänster som är direkt 
kopplade till export av varor från gemenska
pen undantagna från skatt. Dessa tjänster 
blir beskattade som en del av importerade 
varors värde i det fallet att importen är skat
tepliktig. Enligt artikel 14.1 i kan undantag 
medges för försäljning av tjänster i samband 
med varuinförsel, om värdet av dessa tjäns
ter är inräknat i beskattningsunderlaget för 
den skatt som skall betalas på införseln. 

Enligt mervärdesskattelagen och den sär
skilda lagen som gäller Åland är varutrans
porter mellan Åland och det övriga Finland 
och till dessa anknutna tjänster skattepliktiga 
på samma sätt som transporter inom Finland 
och till dessa anknutna tjänster. 

Eftersom förslaget innebär att införsel av 
varor från Åland till det övriga Finland och 
från det övriga Finland till Åland blir skatte
pliktig, beskattas transporttjänsterna och till 
dessa anknutna tjänster i samband med in
förseln. För förhindrande av dubbelbeskatt
ning föreslås att försäljningen av dem befri
as från skatt. På dessa tjänster skall tilläm-

pas skattefrihetsstadgandena i 71 § l och 2 
punkten mervärdesskattelagen. stadgandena 
motsvarar bestämmelserna i direktivet. 

Enligt mervärdesskattelagen skall de stad
ganden som gäller varutransporter tillämpas 
på posttjänster. Till följd av den fiskala 
gränsen kommer försändelser från Åland till 
det finska fastlandet och från det finska fast
landet till Åland att bli skattefria, vilket av
viker från dagens läge. 

J. 4.1 0.2. Persontransporter 

I direktivet ingår ingen bestående bestäm
melse om skattefrihet för internationella per
sontransporter. Medlemsstatema borde där
för i princip beskatta sådana transporter till 
den del de sker inom deras skatteområden. I 
anslutningsfördraget har dock Finland bevil
jats rätt att tills vidare befria internationella 
persontransporter från skatt. 

På basis av 66 § l mom. mervärdesskatte
lagen betalas ingen skatt på en transport
tjänst om transporten sker direkt till eller 
från utlandet. Också de transporter mellan 
det finska fastlandet och andra medlemssta
ter som sker via Åland är skattefria. stad
gandet tillämpas inte på transporter mellan 
Aland och det övriga Finland. 

Eftersom den mervärdesbeskattning som 
tillämpas på försäljning som sker på Aland i 
princip är densamma som mervärdesbeskatt
ningen av försäljning i det övriga Finland, 
skall persontransporter mellan A.land och 
andra delar av landet fortfarande vara skatte
pliktiga. Den fiskala gränsen inverkar inte 
heller på hur persontransporter mellan Fin
land och utlandet behandlas i skattehänseen
de. 

1.4.11. Förfarandet vid utförsel 

Enligt artikel 33a 2 a i det sjätte mervär
desskattedirektivet skall de formaliteter som 
tillämpas på utförsel av varor från gemen
skapens skatteområde till ett tredje territo
rium som utgör en del av gemenskapens 
tullområde vara desamma som gällande for
maliteter för export av varor från gemenska
pens tullområde. Motsvarande stadgande 
ingår i 217 a § i den gällande mervärdess
kattelagen. Den föreslagna fiskala gränsen 
innebär att de formaliteter som gemenska
pens tullagstiftning föreskriver skall tilläm
pas också på utförsel mellan Åland och det 
övriga Finland. 
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1.4.12. Andra frågor 

1.4.12.1. Allmänt 

Om den fiskala gränsen mellan Åland och 
det övriga Finland införs, måste transaktio
ner inom respektive område i princip sär
skiljas. Enligt en ordagrann tolkning förut
sätter undantaget att de skattskyldiga som är 
verksamma på Åland eller på fastlandet re
gistreras separat och att transaktioner inom 
vardera området deklareras separat. För en
kelhetens skull föreslås dock att de som be
driver verksamhet på Åland och de som är 
verksamma i andra delar av landet fortsätt
ningsvis skall antecknas i samma register 
över skattskyldiga. Försäljningar och inköp 
som görs på Åland och i det övriga landet 
skall inte heller behöva särskiljas i bok
föringen eller i skattedeklarationer. Eftersom 
skattetagaren är staten och samma skattesys
tem tillämpas på Åland och i det övriga lan
det, leder detta i praktiken till ett slutresultat 
som i sak stämmer överens med gemen
skapslagstiftningen. 

1.4.12.2. Minimigräns för skattepliktig 
verksamhet 

Den omsättningsgräns som i artikel 24 i 
det sjätte mervärdesskattedirektivet fastställs 
för småföretag som lämnas utanför beskatt
ningen tillämpas inte på en skattskyldig per
son som inte är etablerad inom landets terri
torium. 

Enligt 3 § mervärdesskattelagen är en säl
jare inte skattskyldig om omsättningen under 
kalenderåret uppgår till högst 50 000 mk. 
Enligt 3 § 3 mom. l punkten tillämpas detta 
inte på utlänningar som saknar fast driftstäl
le i Finland. 

Med tillämpning av direktivet innebär den 
föreslagna fiskala gränsen att minimigränsen 
för skattskyldigheten inte skall tillämpas på 
försäljning som bedrivs på fastlandet av en 
näringsidkare som är etablerad på Åland. 
Syftet med direktivets bestämmelse är att 
säkerställa att dessa företag kan tillgodogöra 
sig avdragsrätten. Eftersom förvärv på Åland 
och på annat håll i landet enligt de allmänna 
reglerna skall omfattas av avdragsrätten, är 
det inte nödvändigt att tillämpa direktivets 
bestämmelse till denna del. Tillämpning av 
bestämmelsen skulle dessutom göra förfaran
det mera komplicerat. 

Med stöd av vad som sagts ovan föreslås 

att vid bedömningen av skattskyldigheten 
för smärre verksamhet såsom nu beaktas 
försäljningar inom både Ålands och det öv
riga Finlands territorium. Penninggränsen 
skall tillämpas även om ett åländskt företag 
inte har ett fast driftställe på fastlandet. I 
analogi med detta skall i fråga om företag 
verksamma på fastlandet också försäljning 
som sker på Åland beaktas. 

I enlighet med nuvarande praxis skall oro
sättningsgränsen tillämpas på utländska före
tag som har ett fast driftställe antingen på 
Åland eller på annat håll i landet. 

1.4.12.3. Omvänd skattskyldighet 

Enligt artikel 21.1 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet skall köparen föreskrivas vara 
betalningsskyldig för skatten vid köp av 
bl.a. immateriella tjänster av en person som 
inte är etablerad inom landets territorium. 

Enligt 9 § mervärdesskattelagen är i regel 
köparen skyldig att betala skatt på försälj
ning av varor och tjänster, om säljaren är en 
utlänning som inte har ett fast driftställe i 
Finland. En utlänning kan dock med stöd av 
12 § på ansökan bli skattskyldig för all sin 
försäljning. 

Den omvända skattskyldigheten skall en
ligt direktivets bestämmelser tillämpas på 
försäljning av immateriella tjänster till före
tag på fastlandet, när säljaren är ett åländskt 
företag som inte har ett fast driftställe på 
fastlandet. För enkelhetens skull föreslås det 
dock att den omvända skattskyldigheten inte 
skall tillämpas på säljare som har sin hemort 
på Åland. Aländska företag vore på så sätt 
alltid själva skattskyldiga för sina försälj
ningar på fastlandet. Motsvarande stadgan
den skall gälla försäljningar som fastlands
företag gör på Åland. 

Den omvända skattskyldigheten skall fort
farande inte tillämpas när ett utländskt före
tag har ett fast driftställe antingen på Åland 
eller på det finska fastlandet. En utlännings 
rätt att på ansökan bli skattskyldig skall gäl
la både verksamhet som bedrivs på Åland 
och sådan som bedrivs på fastlandet. 

1.4.12.4. Beskattning av grupper 

Enligt artikel 4.4 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet kan till en grupp av skattskyl
diga höra endast personer som är etablerade 
inom samma medlemsstats skatteområde. 
Enligt 13 a § mervärdesskattelagen skall de 
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näringsidkare som hör till en sådan skatt
skyldighetsgrupp som avses i stadgandet ha 
sin hemort i Finland. 

Med tillämpning av direktivet kan till en 
sådan skattskyldighetsgrupp som avses i 13 
a § mervärdesskattelagen endast höra anting
en näringsidkare som har sin hemort på 
Åland eller sådana som har sin hemort i nå
gon annan del av landet. För enkelhetens 
skull, och eftersom det inte är meningen att 
åländska företag skall registreras separat, 
föreslås det dock att en skattskyldighets
grupp i enlighet med nuvarande praxis skall 
kunna omfatta både näringsidkare med hem
ort på fastlandet och näringsidkare med 
hemort på Åland. 

l. 4.12. 5. M arginalbeskattningsföifarande för 
begagnade varor, konstverk, sam
laiföremål och antikviteter 

I artikel 26a i det sjätte mervärdesskattedi
rektivet bestäms om ett marginalbeskatt
ningsförfarande för begagnade varor samt 
konstverk, samlarföremål och antikviteter. 
En återförsäljare av nämnda varor kan enligt 
stadgandena betala skatt endast på vinstmar
ginalen i stället för på hela försäljningspriset 
såsom fallet är i fråga om försäljning av 
andra varor. Förfarandet kan inte tillämpas 
på begagnade varor som en återförsäljare 
själv för in i landet. Motsvarande stadgan
den finns i 79 a-79 k §§ mervärdesskatte
lagen. 

Marginalbeskattningsförfarandet tillämpas 
för närvarande Rå varor som en återförsälja
re verksam på Åland har köpt skattefritt på 
fastlandet och på motsvarande sätt på varor 
som köpts på Aland för att säljas på fastlan
det. Med tillämpning av direktivet är det 
inte längre möjligt att använda marginalbe
skattningsförfarandet i fråga om begagnade 
varor som förs in från Åland till det finska 
fastlandet, eftersom dessa omfattas av 
samma stadganden som varor som importe
ras från länder utanför gemenskapen. Margi
nalbeskattningsförfarandet kan tillämpas på 
konstverk, samlarföremål och antikviteter 
som förs in från Åland, men för införseln 
skall betalas skatt. Detta innebär att hela 
försäljningspriset på begagnade varor, kon
stverk, samlarföremål och antikviteter som 
förvärvats på Åland, med avvikelse från vad 
som nu är fallet, blir beskattat. Motsvarande 
stadganden skall tillämpas på varor vid in
försel från fastlandet till Åland. Samma 

praxis följs för närvarande när det gäller 
varor som förs in till Åland från andra med
lemsstater eller tredje land. 

1.4.12. 6. A v drags- och återbäringsrätt 

Enligt artikel 17.4 i det sjätte mervärdess
kattedirektivet får företag som inte är etable
rade inom gemenskapens territorium tillbaka 
de skatter som ingår i förvärv gjorda inom 
gemenskapen, med iakttagande av det åter
betalningssystem som bestäms i direktiv 
86/560/EEG. 

I 122 § mervärdesskattelagen stadgas om 
en utländsk näringsidkares rätt att på an
sökan få återbäring på den skatt som ingår i 
förvärvet av en vara eller tjänst i Finland. 
stadgandet gäller en utlänning som inte är 
skattskyldig för sin försäljning i Finland och 
som inte har något fast driftställe här. 

Ett åländskt företag som inte har ett fast 
driftställe på fastlandet, och som inte är 
skattskyldigt där, enligt vad direktivet före
skriver inte längre kan dra av den skatt som 
ingår i ett förvärv gjort på fastlandet, utan 
måste ansöka om återbäring för skatten i 
enlighet med lagens 122 §. För enkelhetens 
skull föreslås det dock att återbäringsförfa
randet inte heller framöver skall tillämpas 
mellan Åland och det övriga Finland. A v
drags- och återbäringsrätten motsvarar var
andra i sak. Tillämpas återbäringsförfarandet 
förutsätter detta att åländska företag registre
ras separat samt att transaktioner på Aland 
och fastlandet särskiljs. 

1.5. De viktigaste förslagen gällande 
accisbeskattningen 

1.5.1. Tillämpningsområdet för accislagstift
ningen 

Åland skall fortsättningsvis omfattas av 
samma materiella accislagstiftning som det 
övriga Finland. Accis skall uppbäras i enlig
het med nuvarande praxis på sådana produk
ter som enligt olika accislagar är accisplikti
ga och som tillverkas på Åland eller förs in 
till Åland från andra länder. Produkterna 
skall vara accispliktiga enligt samma grun
der som tillämpas i fråga om fastlandet. Ac
ciserna skall uppbäras åt staten av tullverket. 

För att beskattningsförfarandet i fråga om 
Åland skall kunna anpassas till de krav som 
gemenskapslagstiftningen ställer, skall en 
fiskal gräns mellan landskapet Åland och det 
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övriga Finland införas. Detta sker genom att 
en ny särskild lag stiftas som gäller Åland. I 
lagen skall ingå ett stadgande enligt vilket 
accispliktiga varor som förs in från Åland 
till andra delar av landet skall beskattas på 
samma grunder som import från länder utan
för gemenskapen, medan utförsel från andra 
delar av landet till Åland befrias från accis i 
likhet med export från gemenskapen. För 
förhindrande av helt utebliven beskattning å 
ena sidan och dubbelbeskattning å den andra 
skall i analogi med detta i den särskilda la
gen stadgas att accis skall påföras för inför
sel från andra delar av landet till Åland, me
dan varor som förs ut från Åland till andra 
delar av landet befrias från accis. 

Åland har i skattehänseende tredje lands 
status också i förhållande till gemenskapens 
övriga medlemsstater, vilket innebär att ock
så varor som förs ut från dessa länder till 
Åland är befriade från accis. På motsvarande 
sätt är varor som förs in i länderna i fråga 
från Åland accisbelagda på basis av inför
seln. Ä ven om det är möjligt att på Åland 
tillämpa önskat accissystem, talar synpunk
terna på enhetligen och ändamålsenligheten 
för att accis skall påföras för införsel till 
Åland också från gemenskapens övriga med
lemsstater, medan utförsel till dessa länder 
skall vara accisfri, såsom i dag. Inte heller 
när det gäller Åland och länder utanför ge
menskapen ändras den skattemässiga be
handlingen på grund av förslaget. 

Gemenskapslagstiftningen förutsätter en 
fiskal gräns mellan det finska fastlandet och 
landskapet Åland bara när det gäller harmo
niserade acciser. Eftersom beskattningen av 
produkter som är belagda med s.k. nationella 
acciser har också i övrigt ordnats så långt 
möjligt på samma sätt som i fråga om de 
harmoniserade acciserna, är det ändamålsen
ligast att ovan nämnda stadganden om 
Ålands skattemässiga status tillämpas också 
på nationella acciser. Det föreslås därför att 
samma stadganden som i princip gäller har
moniserade acciser skall tillämpas på alla 
accispliktiga produkter också vid den accis
beskattning som gäller Åland. 

1.5.2. Införsel av produkter 

Den föreslagna fiskala gränsen innebär att 
införsel av accispliktiga produkter från 
Åland till det övriga Finland och från övriga 
delar av landet till Åland blir skattebelagd 
på samma sätt som införsel från en plats 
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utanför gemenskapens tullområde. Införsel 
till Åland från någon annan medlemsstat än 
Finland och från platser utanför tullområdet 
skall liksom i dag vara skattepliktig. 

stadgandena i den gällande lagen om på
förande av accis är vad beskattningen av 
importerade produkter beträffar med smärre 
preciseringar tillämpliga som sådana på pro
dukter som införs från Åland till andra delar 
av landet. F ör enhetlighetens skull är det 
ändamålsenligt att tillämpa dessa stadganden 
också på all införsel till Åland. Eftersom 
beskattningen av införsel i kommersiellt syf
te i accisbeskattningen i stor utsträckning är 
kopplad till den inhemska beskattningen, 
medför införsel som hänför sig till förvärvs
verksamhet knappt några egentliga beskatt
ningsåtgärder vid gränsen. 

Alla produkter som inom Finlands skatte
område släpps för konsumtion skall beskat
tas, om inte någon särskild grund för befriel
se finns i gemenskapsbestämmelserna. stad
gandena om införsel skall därför tillämpas 
förutom på införsel som hänför sig till för
värvsverksamhet också när en privatperson 
för in accispliktiga produkter från Åland till 
andra delar av landet för eget bruk. Accisen 
uppbärs då enligt stadgandena om import i 
en tullanstalt vid den fiskala gränsen. På 
införsel som görs av enskilda skall samma 
undantag från accis tillämpas som vid im
port från platser utanför gemenskapens tul
lområde. Andra produkter än sådana som 
stadgats vara accisfria skall beskattas i enlig
het med importföreskrifterna, oberoende av 
hur de tidigare har behandlats i accisbeskatt
ningen. I fråga om överföringar som enskil
da gör mellan landskapet Åland och andra 
delar av landet kan detta leda till dubbelbe
skattning av accispliktiga produkter. 

Beslut om den skattemässiga behandlingen 
av privatpersoners införsel till Åland kan 
fattas nationellt. Produkter som enskilda för
värvar på fastlandet skall fortsättningsvis 
vara accisbelagda, eftersom det i accisbe
skattningen inte finns någon sådan skattefri 
försäljning till resande som ingår i mervär
desskattesystemet För att dubbelbeskattning 
skall kunna undvikas, bör produkter som för 
privat bruk införs till Åland från andra delar 
av landet i princip befrias från den accis 
som uppbärs på basis av införsel. Detta kan 
dock anses strida mot gemenskapslagstift
ningen, eftersom det innebär att produkter 
som införs från andra medlemsstater be
handlas på ett mindre fördelaktigt sätt än de 
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som införs från Finland. Införsel från fast
landet till Åland måste därför behandlas på 
samma sätt som införsel från andra med
lemsstater också när det gäller privatperso
ner. Det är åter ändamålsenligt att såsom i 
dag begränsa den sistnämnda införseln kvan
titativt på samma sätt som införseln från 
länder utanfår gemenskapen, på grund av 
den accisfria försäljning som tillåts ombord 
på fartyg och luftfartyg i trafik mellan Åland 
och andra medlemsstater. 

1.5.3. Utförsel av produkter 

Undantaget i fråga om behandlingen av 
Åland i skattehänseende fårutsätter enligt 
gemenskapsbestämmelserna att produkter 
som förs från det finska fastlandet till Åland 
i kommersiellt syfte skall befrias från accis. 
På samma sätt som utförsel från gemenska
pen föreslås det att överföring av obeskatta
de varor i exportsyfte skall omfattas av de 
formaliteter som gemenskapens tullagstift
ning föreskriver för export ( exportförfaran
de) och av de stadganden i lagen om på
förande av accis som gäller accisskyldighet 
och övervakning. Motsvarande stadganden 
om accisfrihet föreslås bli tillämpade också 
på utfårsel från Åland till det övriga Fin
land. Accisen på produkter som redan be
skattats kan på basis av en överföring som 
sker i kommersiellt syfte på ansökan återbä
ras i efterskott. 

Produkter som från ett skattefritt lager be
läget inom Finlands skatteområde förs ut 
skattefritt till Åland skall efter att de har 
kommit över den fiskala gränsen kunna 
överföras till ett skattefritt lager under tul
lens tillsyn, om den som för in produktema 
är auktoriserad lagerhållare på Åland. 
Samma förfarande skall kunna tillämpas på 
överföringar från Åland till det övriga Fin
land. I praktiken medför en sådan överföring 
över den fiskala gränsen inte några betal
ningar. stadgandena om förfarandena för 
accisfri utförsel och accisfri överföring vid 
införsel skall dock iakttas. 

Vid överföringar mellan Åland och det 
övriga Finland skall också ett förfarande 
som formellt sett överensstämmer med stad
gandena och de krav som den fiskala grän
sen ställer, men som i praktiken är förenklat, 
kunna iakttas så, att varor som varit belagda 
med skatt när de flyttats till den fiskala 
gränsen hänförs till exportförfarandet först 
vid denna gräns, varvid den skatt som skall 

återbäras och den som på basis av införseln 
skall uppbäras kan kvitteras genom samma 
beslut. 

Den skattemässiga behandlingen av pro
dukter som exporteras från Åland till något 
annat land än Finland förblir oförändrad. 

1.5.4. Proviantering av fartyg och luftfartyg 
samt försäljning ombord på dessa 

Trots förverkligandet av skattegränsen är 
det inte nödvändigt att utgående från ge
menskapsbestämmelsema tillåta att fartyg 
och luftfartyg i trafik mellan Åland och det 
övriga Finland provianteras accisfritt för 
konsumtionen ombord och för försäljning 
till passagerare av varor att medföras i baga
get. Finland har dock rätt att göra det. Det
samma gäller accisfri försäljning i skattefria 
butiker belägna på flygplatser till resande i 
denna trafik. Det skulle falla sig naturligt att 
bibehålla accisplikten i fråga om proviante
ringen, eftersom förvärv som sker inom 
Ålands och det övriga Finlands territorium 
också i övrigt skall vara föremål för en en
hetlig accisbeskattning. För att de fårvalt
ningsmässiga nackdelar som den föreslagna 
fiskala gränsen medför för åländska företag 
skall kunna kompenseras och verksamhets
betingelserna får företag som sköter trafik
förbindelserna förbättras, föreslås det dock, 
såsom redan konstaterats i avsnitt 1.4.9.1. 
ovan, att den nuvarande accisfriheten skall 
utvidgas till att gälla också proviantering av 
fartyg och luftfartyg som trafikerar linjer 
mellan Åland och det övriga landet. 

I syfte att minimera de olägenheter som 
den utvidgade accisfriheten medför med av
seende på bl.a. övervakningen skall accisfri
heten begränsas i fråga om sjötrafik så, att 
den gäller endast fartyg som trafikerar inter
nationella linjer via Aland. Accisfri provian
tering för fartygens behov och för accisfri 
försäljning till passagerama skall sålunda 
tillåtas i fråga om fartyg som går i trafik 
mellan Finland och ett annat land och gör 
ett uppehåll på Åland så, att passagerama 
har möjlighet att stiga ombord eller lämna 
fartyget där. A v praktiska skäl har provian
teringen för servering ombord på sådana 
fartyg redan befriats från accis också till den 
del serveringen sker under resan mellan det 
finska fastlandet och Åland. Utvidgningen 
av accisfriheten betyder således i praktiken 
att det blir tillåtet att sälja accisfritt till de 
passagerare som reser med fartyget på 
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sträckan mellan det finska fastlandet och 
Åland. 

För luftfartygens del föreslås det att accis
fri proviantering skall tillåtas också för såda
na flygplan som går i trafik mellan det fin
ska fastlandet och Åland. De förutsätts med 
andra ord inte gå i internationell trafik. 

A v orsaker som har att göra med övervak
ningen föreslås det att den accisfria försälj
ningen av tobaksprodukter och alko
holdrycker till dem som reser mellan det fin
ska fastlandet och Åland skall begränsas till 
högst de mängder som de resande får föra 
med sig accisfritt över den fiskala gränsen i 
sitt bagage. Dessutom föreslås det att rätten 
att sälja öl accisfritt skall begränsas till två 
liter per passagerare, vilket kan förhindra att 
de ölhämtningsresor som förekommit vid 
den östra gränsen flyttas till Ålandstrafiken 
till följd av att den berättigar till accisfri 
försäljning. Med tanke på övervakningen 
föreslås det att accisfri försäljning endast 
skall tillåtas till passagerare som har en bil
jett eller motsvarande färdhandling som be
rättigar till resan. Accisfri försäljning av var
or avsedda att medföras i bagaget skall såle
des inte vara tillåten i fråga om fartygens 
personal. 

Fartygs- och luftfartygstrafiken mellan 
Åland och Sverige eller Danmark är till sin 
karaktär internationell trafik. Rätten till ac
cisfri proviantering av transportmedlen i frå
ga för konsumtionen ombord skall bibehål
las. Försäljningen till passagerama ombord 
omfattas inte av de stadganden som begrän
sar den accisfria försäljningen i trafiken mel
lan medlemsstater. Resande som anländer 
från Åland till Sverige eller Danmark be
möts i skattehänseende som resande från 
tredje land, och de produkter som de medför 
i bagaget är därför befriade från accis enligt 
vad resgodsdirektivet föreskriver. 

På proviantering av fartyg som är i trafik 
mellan Åland och de andra nordiska länder
na skall fortfarande tillämpas det nordiska 
provianteringsavtalet, enligt vilket fartygens 
skattefria proviantering för försäljning om
bord skall av övervakningsskäl begränsas till 
de mängder som passagerama får införa 
skattefritt. 

För genomförande av den nordiska provi
anteringsöverenskommelsen föreslås därför 
att den accisfria provianteringen för försälj
ning av alkoholdrycker och tobaksvaror att 
medföras i bagaget som sker ombord på far
tyg till passagerare som reser på fartyget 

från Åland till Sverige, Norge eller Danmark 
skall begränsas till de mängder som är accis
fria vid införsel. 

Försäljning ombord på fartyg i trafik mel
lan det finska fastlandet och Sverige eller 
Danmark via Åland till dem som reser från 
en medlemsstat till en annan skall liksom i 
dag vara accisfri. Den accisfria proviante
ringen för försäljningen skall dock begränsas 
på det sätt som den nordiska provianterings
överenskommelsen förutsätter. 

Det föreslås att trafiken mellan landskapet 
Åland och något annat land än Finland, Sve
rige, Norge eller Danmark skall omfattas av 
samma stadganden som trafiken mellan det 
finska fastlandet och länder utanför gemen
skapen. Provianteringen av fartyg och luft
fartyg för konsumtion och accisfri försälj
ning ombord skall sålunda inte påföras 
kvantitativa begränsningar. 

Försäljning på flygplatser till dem som 
reser med flyg skall vara befriad från accis 
under samma förutsättningar som försälj
ningen ombord på flygplanen. 

Rätten för personalen på transportmedel i 
trafik mellan Finland och ett land utanför 
gemenskapen att accisfritt föra med sig hem
komstgåvor har begränsats på det sätt som 
gemenskapsbestämmelserna tillåter. stadgan
dena om detta ingår i 12 § tullagen (331/96) 
och 21 § lagen om påförande av accis 
(332/96), enligt vilka den tullfria och accis
fria införseln under en kalendermånad inte 
får överstiga den mängd som en resande 
tullfritt och accisfritt får föra in på en gång. 

A v neutralitetsskäl behövs dock en mot
svarande begränsning som gäller dem som 
hör till personalen på luftfartyg som går i 
trafik mellan landskapet Åland och det övri
ga Finland eller på fartyg som trafikerar 
nämnda sträcka på internationell linjen, lik
som även personalen på motorfordon i yr
kesmässig vägtrafik vilka anländer med så
dana fartyg. 

2. Försäljning ombord på fartyg i tra
fik mellan de nordiska länderna 

2.1. Inledning 

Den skattemässiga behandlingen av för
säljningen till passagerare ombord på fartyg 
i trafik mellan Finland och de andra nordis
ka länderna påverkas förutom av Europeiska 
gemenskapens lagstiftning också av överen
skommelsen om proviantering som har in-



36 RP 184/1996 rd 

gåtts mellan de nordiska länderna. I den nor
diska överenskommelsen har strängare be
stämmelser tillämpats på trafiken mellan 
länderna i fråga än på den övriga utlandstra
fiken. Man har velat begränsa den skattefria 
försäljningen så, att den rättas efter de 
mängder av alkoholdrycker, tobaksproduk
ter, konfektyrvaror och kosmetika som är 
skattefria vid införsel. Vad andra varor be
träffar har man velat säkerställa att de blir 
beskattade en gång. 

Medlemskapet i Europeiska unionen har 
försvårat tillämpningen av den nordiska 
överenskommelsen sedan en del av de nor
diska länderna har anslutit sig till gemenska
pen medan andra har valt att stanna utanför, 
eftersom direktiven förutsätter att försäljning 
mellan medlemsstaterna omfattas av andra 
regler än de som tillämpas på försäljning till 
länder utanför gemenskapen. I den förändra
de situationen måste nya medel sökas för att 
de mål som provianteringsöverenskommel
sen syftar till skall uppnås. 

2.2. Nuläge 

2.2.1. Gemenskapslagstiftningen 

Enligt artikel 8.1 b i det sjätte mervärdess
kattedirektivet bestäms beskattningslandet i 
fråga om varuförsäljning som sker under 
transport mellan en medlemsstat och tredje 
land utgående från vilket lands territorium 
varorna befinner sig i när leveransen äger 
rum. I direktivet finns ingen bestämmelse 
om skattefrihet för denna försäljning. I prak
tiken är den dock allmänt undantagen från 
skatt. Införsel av de varor som sålts ombord 
är skattepliktig till den del de införda mäng
derna överstiger gränserna för skattefri inför
sel. 

På försäljning som sker under transporter 
mellan medlemsstaterna tillämpas artikel 8.1 
c, enligt vilken försäljningslandet bestäms på 
basis av avreseorten. Artikel 28k innehåller 
en bestämmelse om skattefrihet för gemen
skapsinterna transporter, enligt vilken med
lemsstaterna under vissa förutsättningar får 
medge befrielse från skatt på varor som säljs 
under en sjö- eller lufttransport till en annan 
medlemsstat. 

skattefrihetsbestämmelserna i artikel 
15.4-15.9 gäller försäljning av varor och 
tjänster till fartyg och luftfartyg i internatio
nell trafik. Enligt dessa bestämmelser 

kommer kommissionen att avge ett förslag 
till gemensamma regler för genomförandet 
av skattefrihet. Till dess att dessa regler trä
der i kraft får medlemsstaterna begränsa 
tillämpningsområdet för den skattefrihet som 
gäller bunkring och proviantering av fartyg. 

Enligt artikel 28 i regeldirektivet för accis
beskattningen är accisfri försäljning ombord 
på fartyg och luftfartyg som trafikerar linjer 
mellan medlemsstaterna möjlig till de mäng
der som får importeras accisfritt från länder 
utanför gemenskapen. Artikeln begränsar 
inte accisfriheten i fråga om proviantering 
av fartyg som avgår från gemenskapen till 
platser utanför dess skatteområde och inte 
heller i fråga om försäljning till passagerarna 
på dessa fartyg. 

2.2.2. Den nordiska provianteringsöverens
kommelsen 

Syftet med den nordiska proviante
ringsöverenskommelsen är att förenkla tull
kontrollen av resandetrafiken med passage
rarfartyg och att effektivera övervakningen 
av försäljningen och serveringen av skatte
fria varor ombord på fartygen samt att be
gränsa försäljningen till fartygens passagera
re till de mängder som de får föra in skatte
fritt. 

Med proviantering avses att varor tas om
bord för försäljning och servering till passa
gerarna. F ör servering får varor förvärvas 
skattefritt, med undantag av tobaksprodukter. 
För försäljning får endast alkoholdrycker, 
tobaksprodukter, konfektyrvaror och kosme
tika förvärvas skattefritt. Tullmyndigheten 
bestämmer storleken av det varulager som 
får tas ombord skattefritt. Denna mängd 
skall för alkoholdryckernas och tobakspro
dukternas del motsvara den största samman
räknade varumängd som passagerarna får 
föra in tullfritt. Säljaren skall begränsa de 
mängder som sälj s så, att passagerarna inte 
kan föra in en större mängd varor än vad 
tullbestämmelserna tillåter. 

Överenskommelsen i fråga har trätt i kraft 
i Finland genom lagen 29/69. Med genomfö
randet av överenskommelsen sammanhänger 
provianteringsskattelagen samt förordningen 
om verkställighet och tillämpning av denna 
(398/69). Enligt nämnda lag skall för en 
vara som från tullområdet överlåts till ett 
fartyg som uteslutande går i trafik mellan 
Finland och Sverige, Danmark eller Norge 
för att ombord på detta säljas till passagera-
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re, betalas omsättningsskatt och accis, tull 
och andra skatter som uppbärs i samband 
med import. Skatt betalas dock inte på den 
mängd alkoholdrycker, tobaksvaror, konfek
tyrer och kosmetika som tullmyndigheten 
har konstaterat motsvara passagerarnas be
hov. Skatterna och avgifterna uppbärs av 
tullmyndigheten i samband med tullklare
ringen av varorna. Skatt- och betalningsskyl
dig är den som anmäler varorna för tullkla
rering i provianteringssyfte. skatten är inte 
avdragsgill vid mervärdesbeskattningen. 

2.2.3. Lagstiftningen i Finland 

Enligt 70 § 7 punkten mervärdesskattela
gen betalas inte skatt på försäljning av varor 
till dem som reser utomlands på ett fartyg 
eller luftfartyg i yrkesmässig internationell 
trafik mellan Finland och ett land utanför 
gemenskapens skatteområde. Motsvarande 
stadgande om acciserna ingår i 20 § l mom. 
lagen om påförande av accis. 

Enligt 70 a § mervärdesskattelagen betalas 
inte skatt på försäljning av varor till passa
gerare ombord på ett fartyg eller luftfartyg 
under transport till en annan medlemsstat. 
Den övre gränsen för skattefriheten är 550 
mk. Utöver detta får alkohol, tobak och and
ra produkter vars kvantitet har begränsats 
säljas skattefritt till de mängder som berätti
gar till skattefri införsel från länder utanför 
gemenskapen. Motsvarande stadgande om 
accisfrihet ingår i 20 § 2 mom. lagen om 
påförande av accis. 

Enligt 70 § 7 punkten mervärdesskattela
gen betalas inte skatt på försäljning av varor 
som är avsedda att säljas ombord på fartyg 
eller luftfartyg i yrkesmässig internationell 
trafik. Vid import gäller enligt lagens 94 § 
21 punkt skattefrihet för införsel av varor 
som enligt 9 § tullagen är tullfria. Tullagens 
9 § medger tullfrihet för varor som är avsed
da för sedvanlig proviantering av fartyg eller 
luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik. 

Proviantering av fartyg och luftfartyg i 
yrkesmässig internationell trafik för konsum
tion ombord och för sådan försäljning om
bord om vilken stadgats att den är accisfri 
skall vara accisfri med stöd av 16 § 6 punk
ten lagen om påförande av accis. 

Den skattemässiga behandlingen av pro
viantering när det gäller fartyg som går i 
trafik mellan de nordiska länderna bestäms 
med stöd av den i avsnitt 2.2.2. nämnda pro
vianteringsskattelagen. 

2.3. Föreslagna ändringar 

Den väsentliga innebörden av den nordiska 
provianteringsöverenskommelsen är att tull
och skattekontrollen av passagerares hem
komstgåvor underlättas genom att skattefri
heten i fråga om proviantering av varor för 
försäljning ombord på fartyg begränsas till 
att gälla endast alkoholdrycker, tobakspro
dukter, konfektyrvaror och kosmetika samt 
de mängder som tullmyndigheten har fast
ställt och som motsvarar de kvantitativa be
gränsningarna för skattefri införsel. Samma 
mål eftersträvas dessutom genom föreskrifter 
om försäljarkontrolL För leverans till fartyg 
av andra produkter, samt av nämnda produk
ter till den del mängderna överstiger de fast
ställda, skall uppbäras konsumtionsskatter 
och tullar. Provianteringsöverenskommelsen 
bygger på antagandet att den försäljning och 
servering som sker ombord på fartygen är 
skattefri. 

Finlands och Sveriges medlemskap i Euro
peiska unionen har inverkat på proviante
ringsöverenskommelsens tillämplighet i trafi
ken mellan dessa. Mellan dessa förekommer 
inte längre någon importbeskattning eller 
gränskontroll. Därför har försäljning ombord 
på fartyg i trafik mellan medlemsstaterna 
stadgats vara skattepliktig med de undantag 
som artikel 28k i det sjätte mervärdesskatte
direktivet och artikel 28 i regeldirektivet för 
accisbeskattningen medger. Om mervärdess
katt påförs för proviantering på linjer mellan 
Finland och Sverige eller Danmark utan av
dragsrätt på det sätt som avses i proviante
ringsöverenskommelsen, leder detta till dub
belbeskattning för den skattepliktiga försälj
ningens del. Provianteringen av varor mer
värdesbeskattas därför inte när den sker för 
försäljning på dessa linjer. Uttryckliga änd
ringar i detta syfte föreslås bli gjorda i pro
vianteringsskattelagen. Det skulle därvid inte 
vara nödvändigt att göra motsvarande änd
ring för accisernas del, eftersom överlåtelse, 
för försälning på dessa rutter, av alla de pro
dukter som är underkastade accis är skattefri 
enligt de förutsättningar och begränsningar 
som stadgas i 16 § 6 punkten och 20 § 3 
mom. lagen om påförande av accis. 

Eftersom anskaffning av varor avsedda att 
säljas ombord på fartyg i trafik mellan med
lemsstaterna på ovan anförda grunder inte 
längre kan mervärdesbeskattas, leder detta 
till att mervärdesskatt inte alls uppbärs för 
försäljning av andra än de obeskattade varor 
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som nämns i provianteringsöverenskommel
sen upp till ett värde av 550 mk. Proviante
ringsöverenskommelsen utgår dock ifrån att 
andra produkter än alkoholdrycker, tobaks
produkter, konfektyrvaror och kosmetika blir 
beskattade. För att detta mål skall kunna 
uppnås bör mervärdesskattefriheten vid för
säljning begränsa till de obeskattade varorna 
som avses i provianteringsöverenskommel
sen under transporter som avgår från Fin
land. På så sätt nås samma slutresultat som 
tidigare, och samtidigt kan neutraliteten ge
nomföras på internordiska linjer. I Sverige 
tillämpas motsvarande förfarande på trans
porter som avgår från Sverige till Finland 
och Danmark. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
det att i mervärdesbeskattningen skattefrihe
ten för varuförsäljning till passagerare under 
sjöresor från Finland till Sverige eller Dan
mark skall begränsas i jämförelse med nuva
rande praxis så, att den gäller alkoholdryck
er, tobaksprodukter, konfektyrvaror och kos
metika. 

Försäljning ombord på fartyg och luftfar
tyg i trafik mellan Finland och Norge skall 
fortfarande vara skattefri. Gemenskapslag
stiftningen har inte föranlett några ändringar 
i detta avseende. I trafiken mellan Finland 
och Norge är införseln av varor fortfarande 
föremål för beskattning och kontroll vid 
gränsen. 

3. Andra ändringar i mervärdesbeskatt
ningen 

Det föresläs att 72 h § 5 mom. mervär
desskattelagen ändras så, att försäljning av 
varor som finns i tullupplagringsförfaradet, 
på ett friområde eller i ett frilager skall vara 
skattefri även då varorna i samband med 
försäljningen överförs från nämnda förfaran
de eller nämnda platser, O!fi överföringen av 
varorna innebär import. Andringen är nöd
vändig för att undvika dubbelbeskattning. I 
mervärdesskattelagen skall dessutom göras 
vissa justeringar av närmast teknisk natur. 

4. Andra ändringar i accisbeskatt
ningen 

Det föreslås också att i lagen om påföran
de av accis skall göras vissa preciseringar 
som har samband med överföringar som 
sker över gemenskapens fiskala gräns. Stad-

gandena skall på Åland tillämpas likadant 
som i det övriga Finland. På grund av den 
föreslagna fiskala gränsen skall stadgandena 
tillämpas också på överföringar mellan 
Åland och det finska fastlandet. Det interna 
förpassningsförfarandet, som används vid 
överföringar som inom gemenskapens tul
lområde överskrider den fiskala gränsen, 
föreslås bli fogat till de i 3 § 2 mom. lagen 
om påförande av accis avsedda förfaranden 
som uppskjuta inträdet av skattefordran. Det 
föreslås likaså att stadgandet om skattskyl
dighet för svinn i fråga om produkter som 
införs över gemenskapens tullgräns skall 
preciseras så, att det kan tillämpas också på 
produkter som införs från gemenskapens 
tullområde över den fiskala gränsen. 

Utan något samband med den fiskala grän
sen föreslås det att till lagen om påförande 
av accis skall fogas ett stadgande med en 
precisering av den bestämmelse i artikel 3 i 
protokollet om immunitet och privilegier för 
Europeiska gemenskaperna som gäller den 
rätt som gemenskapernas institutioner har till 
skattefria förvärv. Enligt nämnda artikel 
skall medlemsstaterna vidta lämpliga åtgär
der för att efterskänka eller betala tillbaka de 
indirekta skatter som ingår i priset på lös 
egendom när gemenskaperna gör betydande 
inköp för tjänstebruk. Det föreslås att accis
friheten skall genomföras som direkt accis
frihet i samband med förvärvet. I fråga om 
institutioner som är förlagda till Finland 
föreslås accisfrihet bli beviljad för sådana 
förvärv vilkas pris inklusive accis är minst 
500 mk. Accisfriheten skall förutom förvärv 
i Finland också gälla införsel. Likaså skall 
institutioner i andra medlemsstater ha rätt att 
förvärva accispliktiga varor till accisfritt pris 
av lagerhållare här i landet. I det fallet skall 
minimipriset på ett accisfritt förvärv be
stämmas enligt föreskrifterna i place
ringsstaten. 

Det föreslås dessutom att vissa mindre 
preciseringar skall göras i lagen om påföran
de av accis. 

5. Propositionens verkningar 

5.1. Ekonomiska verkningar 

Värdet av varuleveranser inklusive post
försändelser från det finska fastlandet till 
Åland är uppskattningsvis 650 milj. mk och 
leveransernas antal ca 200 000 om året. 
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Motsvarande varutransporters årliga värde är 
ca 130 milj. mk. Värdet av varuleveranser 
från Åland till fastlandet uppgår till ca 400 
milj. mk och leveransernas antal är ungefår 
80 000. Varutransporternas värde är ca 60 
milj. mk. Värdet av varuinförseln från andra 
gemenskapsländer till Åland uppgår till ung
efår 350 milj. mk och värdet av motsvaran
de utförsel till ca 200 milj. mk om året. 

En övergång till gränsbeskattning i han
deln mellan fastlandet och Åland ökar före
tagens finansieringskostnader med 1-2 
milj. mk från de nuvarande, eftersom den 
skatt som tas ut för införseln måste till skill
nad från nuvarande praxis finanserias tempo
rärt för den tid som förlöper mellan betal
ningen av skatten och det att rätten till av
drag har utnyttjats. statens ränteinkomster 
växer med motsvarande belopp. Om redovis
ningstidpunkten tidigareläggs med en dryg 
månad, ger detta en engångsökning på ca 30 
milj. mk i de årligen inflytande medlen un
der det år förfarandet införs. 

Beviljas rätten till skattefri försäljning till 
dem som reser mellan Åland och det finska 
fastlandet på fartyg i internationell trafik, 
ökar den skattefria försäljningens värde med 
uppskattningsvis 3-8 milj. mk per år. Vad 
flygtrafiken beträffar uppskattas ökningen i 
den skattefria försäljningen bli 5-7 milj. 
mk per år. Statens intäkter i form av mer
värdesskatt och accis minskar till följd av 
ovan nämnda förändringar med sammanlagt 
7-10 milj. mk per år. Dessa försälj
ningssiffror har beräknats på basis av nuva
rande passagerarantal. skattefriheten skulle 
dock öka passagerarmängderna, vilket gör 
att dess inverkan i form av minskade skat
teintäkter vore större än den ovan angivna. 

Om den skattefria försäljningen ombord på 
fartyg i trafik mellan Finland och Sverige 
eller Danmark begränsas i enlighet med den 
nordiska provianteringsöverenskommelsen, 
ökar skatteintäkterna med uppskattningsvis 
15 milj. mk per år, såvida inte beskattningen 
inverkar på de sålda mängderna. Begräns
ningar i den skattefria försäljningen minskar 
dock de mängder som sälj s, så tillväxten i 
skatteintäkterna blir mindre än vad som an
ges ovan. I och med att försäljningen min
skar leder begränsningarna till att företagen i 
branschen får ett sämre nettoresultat 

De övriga ändringar som föreslagits har 
inga betydande statsekonomiska verkningar. 

5.2. Verkningar i fråga om organisation 
och personal 

Den föreslagna lösningen förutsätter att 
gränsbeskattning och gränskontroll som 
sköts av tullverket ordnas mellan Åland och 
det övriga Finland. Med tanke på övervak
ningen måste varutrafiken och persontrafiken 
i princip begränsas så, att den går längs be
stämda rutter och via bestämda tullanstalter. 
Största delen av trafiken mellan nämnda om
råden följer två skärgårdsrutter på vilka tra
fiken sköts med färjor och förbindelsefartyg. 
En ansenlig del löper också mellan Marie
hamn och Abo eller Nådendal, medan trafi
ken via andra orter är obetydlig. Eftersom 
tullväsendet hör till rikets behörighet, skall 
det finska tullverket sköta dessa uppgifter i 
båda riktningarna. Det vore ändamålsenligt 
att koncentrera beskattningen av både inför
sel och utförsel samt övervakningen i så stor 
utsträckning som möjligt till ett skede och 
ett ställe. Det planeras att beskattningen och 
övervakningen av de varor som går sjövägen 
mellan Åland och andra delar av sydvästra 
Finland skall skötas i huvudsak av det syd
västra tulldistriktet, vid tullstationerna i Abo 
och Nådendal samt de nya tullstationer som 
skall öppnas där skärgårdsrutterna slutar i 
Gustavs och Korpo. 

Eftersom uppgifterna är nya, förutsätter de 
en ökning på uppskattningsvis 3 5-3 7 år
s verken i tullverkets arbetsmängd. Personal
kostnaderna för detta är ca 7 milj. mk om 
året. Av den personal som behövs kan åt
minstone merparten överföras till dessa upp
gifter inom det sydvästra tulldistriktet, efter
som medlemskapet i gemenskapen har min
skat tullens uppgifter i just detta tulldistrikt 
och personalen inte ännu har kunnat minskas 
i motsvarande grad. De övriga årliga verk
samhetskostnaderna beräknas uppgå till 
drygt 380 000 mk. 

Det har tänkts att tillfälliga baracker skall 
ordnas som lokaler för de nya tullstationerna 
i Gustavs och Korpo åtminstone till att börja 
med. Kostnadsberäkningen för byggnader 
och andra investeringar, inventarier samt 
vägarrangemang är drygt 800 000 mk. I 
budgetpropositionen har för 1997 reserverats 
l 357 000 mk för utgiften till följd av den 
fiskala gränsen. De resterande kostnaderna 
avses bli finansierade genom inbesparingar i 
tullverkets budget. 
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6. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjäns
teuppdrag vid finansministeriet Under be
redningen har Ålands landskapsstyrelse samt 
representanter för rederi- och luftfarts bran
schen hörts. 

7. Samband med internationella 
fördrag 

De förslag som gäller införandet av en 

fiskal gräns mellan Åland och det övriga 
Finland föranleds av bestämmelserna i för
draget om Finlands anslutning till Europeis
ka unionen. 

De förslag som gäller ändringar i den skat
temässiga behandlingen vad beträffar provi
antering av fartyg i trafik mellan Finland 
och de andra nordiska länderna beror på 
ändringar som gemenskapslagstiftningen 
föranleder i sättet att genomföra den nordis
ka provianteringsöverenskommelsen. 

DETALJMOTIVERING 

1. Lagförslagen 

1.1. Allmänt 

Det föreslås att mervärdes- och accislag
stiftningen ändras så, att den fiskala gräns 
mellan Åland och det övriga Finland som 
Europeiska gemenskapernas lagstiftning för
utsätter förverkligas. På Åland skall enligt 
förslaget tillämpas samma mervärdesskatte
och accissystem som i det övriga Finland, 
med de undantag som föranleds av den fis
kala gränsen. Därför skall Åland fortfarande 
höra till Finland vid tillämpningen av stad
gandena i mervärdesskattelagen och lagen 
om påförande av accis. De undantag från de 
allmänna stadgandena i mervärdesskattela
gen och lagen om påförande av accis som 
beror på den fiskala gränsen mot Åland skall 
tas in i den nya lagen om undantag gällande 
landskapet Åland i fråga om mervärdesskat
te- och accislagstiftningen. De undantag som 
gäller landskapet Åland finns då samlade i 
en lag. I den nya särskilda lagen tas dess
utom in detaljerade stadganden om handeln 
mellan Åland och andra stater. Den gällande 
särskilda lagen om Åland upphävs. I mer
värdesskattelagen, lagen om påförande av 
accis och provianteringsskattelagen företas 
vissa mindre ändringar som beror på den 
fiskala gränsen och dessutom en del andra 
ändringar. 

1.2. MeJVärdesskattelagen 

l a §. Enligt den gällande l § i mervär
desskattelagen skall skatt betalas till staten 
bl.a. på rörelsernässig försäljning av varor 
och tjänster i Finland samt på import av var-

or i Finland. I detta lagrum omfattar begrep
pet Finland också landskapet Åland. För 
tydlighetens skull tas ett uttryckligt stadgan
de om detta in i lagens l a § l mom. Med 
Finland avses enligt det Finlands mervär
desskatteområde enligt Europeiska gemen
skapernas lagstiftning samt landskapet 
Åland, och med utlandet alla andra områden. 

I paragrafens 2 mom. ingår stadgandena 
från gällande l mom. 

På Åland skall tillämpas samma mervär
desskattesystem som i det övriga Finland, 
med de undantag som följer av den fiskala 
gränsen. Undantagen tas in i den särskilda 
lagen om undantag gällande landskapet 
Åland i fråga om mervärdesskatte- och ac
cislagstiftningen. Ett hänvisningsstadgande 
gällande detta tas in i paragrafens 3 mom. 

46 §. Mellanrubriken före paragrafen änd
ras så att den överensstämmer med det be
grepp som används i paragrafen. 

63 a och 63 b §§. De felaktiga hänvis
ningarna i paragraferna ändras. 

67 a §. Paragrafens l mom. preciseras så 
att det endast gäller sådana tjänster i sam
band med en transport som utförts inom ge
menskapen. 

67 b §. Ordalydelsen i stadgandet precise
ras. 

70 a §. Enligt den gällande 70 a§ mervär
desskattelagen är försäljning av varor om
bord på ett fartyg eller luftfartyg till den 
som reser till en annan medlemsstat skattefri 
när den sker under transporten. Också mot
svarande försäljning av varor i ett tullager 
eller i ett skattefritt lager i en hamn eller på 
en flygplats är skattefri. 

Eftersom försäljning till passagerare i ett 
tullager eller motsvarande lager som är be-
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läget i en hamn i praktiken inte förekommer, 
slopas i paragrafens 1 mom. l punkt hänvis
ningen till f'örsäljning som sker i en hamn. 

Till paragrafen fogas ett nytt 4 mom., en
ligt vilket försäljningen av andra än de obe
skattade varor som nämns i den nordiska 
provianteringsöverenskommelsen, dvs. andra 
än alkoholdrycker, tobaksprodukter, konfek
tyrvaror och kosmetika, ombord på ett fartyg 
i trafik mellan Finland och Sverige eller 
Danmark skall vara skattepliktig (se avsnitt 
2.3.1.). Paragrafens nuvarande 4 mom. blir 5 
mo m. 

stadgandet om skattefri försäljning om
bord på fartyg och luftfartyg samt begräns
ningarna i anslutning härtill i lagens 70 a § 
1 mom. 2 punkt lämpar sig inte för situatio
ner då ett dylikt fartyg i trafik mellan med
lemsstaterna gör ett uppehåll på Åland. Till 
dessa delar genomförs de begränsningar i 
fråga om skattefriheten som avses i den nor
diska provianteringsöverenskommelsen ge
nom beskattning av leveransen av varor till 
fartyget eller luftfartyget. 

72 h §. Enligt lagens 72 h § 3 mom. är en 
förutsättning f'ör att försäljning av varor som 
omfattas av ett förfarande eller finns på ett 
friområde eller i ett frilager enligt paragrafen 
skall vara skattefri att varorna inte i sam
band med f'örsäljningen överf'örs från nämn
da förfarande eller platser. Det föreslås att 
momentet ändras så att f'örsäljningen av 
nämnda varor är skattefri, om .. överföringen 
av varorna innebär import. Andringen är 
nödvändig för att dubbel beskattning skall 
förhindras. 

85 §. Den inledande satsen i paragrafens 1 
mom. ändras så att även överföring av varor 
från upplagringsf'årfarande beaktas i den. 

95 §. I gällande 95 § 3 och 4 mom. i mer
värdesskattelagen har skattefriheten i fråga 
om hemkomstgåvor f'år dem som hör till 
personalen på ett transportmedel i yrkesmäs
sig trafik mellan Finland och ett land utanför 
gemenskapen samt gränsarbetare begränsats 
i enlighet med 12 § tullagen. Ordalydelsen i 
stadgandet hänvisas till 12 § tullagen sådan 
den lyder i regeringens proposition med för
slag till lag om ändring av tullagen (reg.
prop. 178/1995 rd). De nya begränsningar 
som röreslogs i regeringens proposition god
kändes dock inte i riksdagen. Tullagens 12 § 
gäller således liksom tidigare endast dem 
som tillhör personalen på ett transportmedel 
och begränsar deras hemkomstgåvor under 
en kalendermånad till de mängder som en 
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passagerare har rätt att på en gång införa 
tullfritt. Det föreslås att ordalydelsen i 95 § 
3 mom. mervärdesskattelagen ändras så, att 
den motsvarar ordalydelsen och begräns
ningarna i den gällande 12 § tullagen. A v 
samma orsak föreslås paragrafens 4 mom. 
bli upphävt. 

179 §. Enligt gällande 179 § 1 mom. i 
mervärdesskattelagen kan efterbeskattning 
verkställas inom tre år från utgången av den 
räkenskapsperiod till vilken den kalendermå
nad för vilken skatten borde ha betalts hän
för sig. skatteperioden för en i lagens 162 § 
4 mom. avsedd primärproducent är ett ka
lenderår och skatten skall betalas för kalen
deråret. Det föreslås att lagens 179 § 1 
mom. ändras till denna del. 

Ikraftträdande. A v sikten är att lagen skall 
träda i kraft den 1 januari 1997. 

Enligt ikraftträdelsestadgandets 2 mom. 
skall lagen tillämpas när en såld vara har 
levererats eller en tjänst utförts, skyldighet 
att betala skatt för en införd vara har upp
kommit på det sätt som avses i 87 §, en 
vara eller en tjänst har tagits i eget bruk el
ler en vara har upphört att vara föremål för 
upplagringsförfarande den dag lagen träder i 
kraft eller senare. Det att leveransprincipen 
följs i det föreslagna stadgandet motsvarar 
den praxis som tillämpats vid tidigare lag
ändringar. 

I ikraftträdelsestadgandets 3 mom. upp
hävs 8 mom. i ikraftträdelsestadgandet till 
lag 1767/95 om ändring av mervärdesskatte
lagen (se 12 § i den särskilda lagen om 
Åland). 

1.3. Lagen om påförande av accis 

3 §. Enligt gällande 3 § 2 mom. lagen om 
påförande av accis anses produkter som im
porteras från en plats utanför gemenskapen 
som temporärt accisfria så länge som de 
hänförs till något tullsuspensionsförfarande 
enligt artikel 84.1 a i gemenskapens tullko
dex eller så länge som de befinner sig på 
friområde eller i frilager. De tullförfaranden 
som kommer i fråga är extern transitering, 
lagring i tullager, aktiv förädling enligt ett 
suspensionssystem, bearbetning under tull
kontroll och temporär import. Med stöd av 
13 § l mom. lagen om påförande av accis 
skall accis för produkter som hänförs till 
dessa förfaranden betalas enligt den tidpunkt 
då produkterna överlåts till konsumtion från 
det temporära accisfrihetssystemet, dvs. den 
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tidpunkt vid vilken man i Finland upphör att 
tillämpa ifrågavarande tullförfarande på pro
dukterna. stadgandena grundar sig på artikel 
5.2 i regeldirektivet 

Enligt artikel 5.1 i regeldirektivet skall, 
om varorna omfattas av något av gemenska
pens tullförfaranden vid införandet till skat
teområdet, importen av varorna anses äga 
rum först när tullförfarandet upphör att gälla 
för varorna. På basis av artikel 311 i förord
ningen om tillämpning av tullkodexen skall 
det interna förpassningsförfarande inom ge
menskapen som avses i artikel 163 i tullko
dexen användas när varor överförs mellan 
ett territorium som inte hör till gemenska
pens mervärdesskatteområde och ett territo
rium som hör till skatteområdet Eftersom 
gemenskapens accisområde i praktiken mot
svarar dess mervärdesskatteområde, blir det 
interna förpassningsförfarandet tillämpligt 
också i fråga om accispliktiga varor som in
förs från gemenskapens tullområde till skat
teområdet I anslutning till detta har i 13 § 2 
mom. 3 punkten lagen om påförande av ac
cis stadgats att accis för en produkt som 
överförs från gemenskapens tullområde till 
dess skatteområde skall betalas enligt den 
tidpunkt när det interna förpassningsförfa
rande som tillämpas på produkten avslutas i 
Finland. 

Eftersom accispliktiga produkter som över
skrider den fiskala gränsen och på vilka det 
interna förpassningsförfarandet enligt ge
menskapsbestämmelsema skall tillämpas, i 
fiskalt hänseende kan jämställas med varor 
som införs från en plats utanför gemenska
pens tullområde och som placerats under 
tullsuspensionsförfarande, föreslås att till 3 § 
2 mom. lagen om påförande av accis fogas 
ett stadgande enligt vilket den temporära 
accisfriheten för produkter som importeras 
från en plats utanför gemenskapen också 
skall gälla sådana produkter som när de in
förs till gemenskapens skatteområde hänförs 
till det interna förpassningsförfarandet Till 
följd av den nya särskilda lag som gäller 
Åland är stadgandet tillämpligt också på 
Rrodukter som överförs mellan landskapet 
Åland och det övriga Finland. Accisen för 
dessa produkter bestäms med stöd av det 
allmänna stadgandet i 13 § l mom. lagen 
om påförande av accis enligt den tidpunkt 
när produktema överlåts till konsumtion från 
det temporära accisfrihetssystemet Det före
slås att den gällande lagens 13 § 2 mom. 3 
punkt samtidigt upphävs såsom onödig. 

6 §. I paragrafen definieras begreppen 
medlemsstat och gemenskapen, med vilka 
avses medlemsstatens och gemenskapens 
accisområde så som det definieras i Europe
iska gemenskapemas lagstiftning. stadgandet 
grundar sig på artikel 2 i regeldirektivet 

Det föreslås att till paragrafen för tydlig
hetens skull fogas ett stadgande i vilket ut
tryckligen konstateras att landskapet Åland 
hör till Finland vid tillämpningen av stad
gandena om accisbeskattning. I enlighet med 
detta definieras begreppet Finland i paragra
fens l mom. så, att det även omfattar land
skapet Åland. På Åland skall således tilläm
pas samma system för påförande av accis 
och materiella accislagar som i det övriga 
Finland. Detta innebär att tex. tillverkning 
av accispliktiga produkter på Åland eller 
import av sådana produkter till Åland är för
emål för beskattning så som stadgas om Fin
land i 3 § lagen om påförande av accis. Ut
gångspunkten är att accis för dessa produk
ter skall uppbäras enligt samma grunder som 
i det övriga Finland. 

Om de undantag som på grund av den 
fiskala gränsen gäller i accisbeskattningen 
för Åland skall stadgas i den särskilda lag 
som gäller landskapet Åland. Ett hänvis
ningsstadgande som gäller denna fogas som 
ett 3 mom. till paragrafen. 

Begreppen medlemsstat och gemenskapen 
definieras i 2 mom., som motsvarar den gäl
lande paragrafen med en del preciseringar av 
ordalydelsen. Landskapet Åland skall fort
farande inte omfattas av begreppen med
lemsstat och gemenskapen. Detta har bety
delse närmast genom att sådana bestämmel
ser om accisbeskattning som tillämpas mel
lan två medlemsstater, tex. bestämmelser 
som hänför sig till tillsynen när det gäller 
distansförsäljning eller accisfria överföringar 
av produkter mellan två medlemsstater, inte 
kan tillämpas på sådan accisbeskattning som 
har anknytning till Åland. 

11 §. I paragrafen stadgas om beskattning
en av produkter i Finland i sådana fall då en 
accispliktig produkt har släppts för konsum
tion i Finland på ett regelstridigt sätt, tex. 
genom stöld. Paragrafen innehåller också 
stadganden om accisansvaret i sådana situa
tioner. stadgandet skall enligt 3 och 4 mom. 
också tillämpas när accispliktiga produkter 
exporteras till eller importeras från en plats 
utanför gemenskapen. 

Det föreslås att ordalydelsen i paragrafens 
l och 2 mom. preciseras. 
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Enligt 4 mom. är, vid import av produkter 
från en plats utanför gemenskapen, den som 
enligt stadgandena om tull i fall av svinn 
ansvarar för tullskulden accisskyldig för 
svinn som uppstått vid tullförfarandet. Efter
som momentet för enhetlighetens skull för
utom import från platser utanför gemenska
pens tullområde bör täcka också import från 
sådana platser utanför gemenskapens skatte
område som hör till tullområdet, preciseras 
ordalydelsen i stadgandet så att accisansvaret 
i fall av svinn skall finnas hos den som en
ligt stadgandena om tull ansvarar för tullen 
för produkterna eller skulle ansvara för den i 
det fallet att de produkter som importeras 
från en plats utanför skatteområdet importe
rades från en plats utanför tullområdet, var
vid de stadganden som gäller tull blir tilläm
pliga. Till följd av 26 § i den särskilda lag 
som gäller Åland skall stadgandet även gälla 
införsel från Åland till det övriga Finland 
och införsel till Åland från det övriga Fin
land. 

13 §. I paragrafen stadgas om den tidpunkt 
enligt vilken accisen bestäms. Paragrafens l 
mom. gäller produkter på vilka temporär 
accisfrihet tillämpas med stöd av lagen om 
påförande av accis. I fråga om produkter 
som importerats från en plats utanför ge
menskapen kan den temporära accisfriheten 
tillämpas på produkter som hänförs till ett 
sådant tullsuspensionsförfarande som avses i 
3 § 2 mom. lagen om påförande av accis, 
t.ex. ett tullagerförfarande eller ett externt 
förpassningsförfarande, eller till ett internt 
förpassningsförfarande enligt lagförslagets 3 
§ 2 mom. Dessutom kan den temporära ac
cisfriheten tillämpas på sådana produkter 
som vid införseln har överförts till ett skatte
fritt lager. 

I 2 mom. stadgas om tidpunkten för fast
ställande av accisen för en produkt på vilken 
temporär accisfrihet inte kan tillämpas. Mo
mentets l punkt innehåller ett stadgande om 
tidpunkten för fastställande av accisen för en 
produkt som överförs från en annan med
lemsstat och dess 2 och 3 punkt stadganden 
om tidpunkten för fastställande av accisen 
för en produkt som kommer till gemenska
pens skatteområde från en plats utanför tul
lområdet eller skatteområdet. Enligt momen
tets 2 punkt fastställs accisen för produkter 
som importeras från en plats utanför gemen
skapens tullområde enligt den tidpunkt när 
produkterna i Finland har överlåtits i fri rö
relse. Det föreslås att stadgandet preciseras 

så att i det fastställs att accisen i fråga om 
alla produkter som importeras från platser 
utanför gemenskapen skall fastställas enligt 
den tidpunkt då tullmyndigheten i Finland 
mottar den tulldeklaration som gäller över
låtelse av produkterna i fri rörelse. Eftersom 
utgångspunkten är att stadgandena om för
farandet skall vara lika, gäller stadgandet 
såväl import från platser utanför gemenska
pens tullområde som import från platser 
utanför dess skatteområde. stadgandet skall 
tillämpas på produkter på vilka inte tilläm
pas det temporära accisfrihetssystemet när 
de införs till Finland. 

På grund av det tillägg som görs till lag
förslagets 3 § 2 mom. föreslås att paragra
fens 2 mom. 3 punkt upphävs såsom onödig. 

16 §. Paragrafen innehåller skattefrihets
stadganden som gäller accissystemet. Det 
föreslås att till paragrafen fogas en ny 7 a 
punkt, i vilken förutsättningarna för accis
frihet för produkter som levereras för tjäns
tebruk till någon av Europeiska gemenska
peroas institutioner preciseras. Accisfriheten 
grundar sig på artikel 3 i protokollet om 
immunitet och privilegier för Europeiska 
gemenskaperna, enligt vilken Europeiska 
gemenskaperna har rätt att för tjänstebruk 
från medlemsstaterna köpa varor till skatte
fritt pris, om det är fråga om betydande för
värv. I lagrummet preciseras bestämmelsen i 
protokollet så, att sådana förvärv till institu
tioner i Finland vilkas sammanlagda pris 
inklusive accis är minst 500 mk skall vara 
accisfria. Med förvärv avses också import. 
Accisfriheten genomförs som direkt accis
frihet, vilket innebär att förvärvet skall göras 
hos den som håller ett skattefritt lager eller 
att accisfriheten skall genomföras i samband 
med införseln. Minimibeloppet av det accis
belagda inköpspriset i fråga om produkter 
som levereras från ett skattefritt lager i Fin
land till en annan medlemsstat bestäms en
ligt reglerna i institutionens placeringsstat. 
Förutsättningarna för accisfria förvärv över
ensstämmer med de motsvarande förutsätt
ningar om vilka stadgas i 72 d § 3 mom., 
94 § 22 punkten och 129 § mervärdesskatte
lagen. 

Med Europeiska gemenskapernas institu
tioner avses Europaparlamentet, rådet, kom
missionen och domstolarna samt de organ 
som finns i de olika medlemsstaterna. I frå
ga om de institutioner som finns i Finland 
gäller accisfriheten förutom förvärv som 
gjorts i Finland också förvärv från de övriga 



44 RP 184/1996 rd 

medlemsstaterna eller från en plats utanför 
gemenskapen. Dessutom gäller stadgandet 
rätten för en auktoriserad lagerhållare i Fin
land att accisfritt överlåta eller sända accis
pliktiga produkter till en institution i en an
nan medlemsstat. 

Om de förutsättningar för accisfrihet som 
baserar sig på ovan nämnda privilegieproto
koll stadgas närmare i den redan gällande 
förordningen om påförande av accis 
(1546/94). Enligt förordningens 3 § 4 mom. 
skall institutionen visa sin ställning och rätt 
genom ett intyg gällande anskaffning av ac
cisfria produkter, som skall lämnas till den 
som håller det skattefria lagret innan pro
dukterna överlåts eller till tullmyndigheten i 
samband med förtullningen. 

20 §. I 20 § l och 2 mom. i den gällande 
lagen om påförande av accis stadgas om ac
cisfrihet för produkter som för att medföras 
som resgods säljs till passagerare som fårdas 
på ett fartyg eller luftfartyg i trafik mellan 
Finland och ett land utanför gemenskapen 
eller en annan medlemsstat. Med stöd av pa
ragrafens 3 mom. blir samma stadgande till
ämpligt när accispliktiga produkter säljs i 
skattefria butiker i en hamn eller på en flyg
plats till sådana passagerare. 

Eftersom accisfri försäljning i praktiken 
inte förekommer i skattefria lager i hamnar, 
föreslås att 3 mom. ändras så att hänvisning
en till försäljning i hamn stryks. 

54 §. Med stöd av 51 § 3 mom. lagen om 
påförande av accis skall produkter som från 
ett skattefritt lager exporteras till en plats 
utanför gemenskapen av tillsynsskäl förses 
med ledsagardokument stadgandet tillämpas 
också på varor som exporteras till en plats 
utanför gemenskapens skatteområde. Om 
kvittering av ledsagardokumentet stadgas i 
54 § 3 mom., enligt vilket den tullanstalt 
som behandlat utförseln av produkterna från 
gemenskapens område skall kontrasignera 
det exemplar av ledsagardokumentet som 
skall återsändas till lagerhållaren. Då lager
hållaren har fått det kvitterade exemplaret av 
ledsagardokumentet befrias han från accisan
svaret i fråga om de exporterade produkter
na. På grund av de oklarheter som förekom
mit i praktiken föreslås att momentet preci
seras så, att med utfartstullanstalt avses be
greppet så som det definieras i artikel 793.2 
i förordningen om tillämpning av tullkodex
en. För att stadgandet också skall lämpa sig 
för varor som överskrider gemenskapens 
fiskala gräns, tillämpas bestämmelserna i 

tillämpningsförordningen här i tillämpliga 
delar. I enlighet med detta skall bekräftelsen 
i fråga om varor som sänds med tåg, post, 
flyg eller båt ges av den tullanstalt där järn
vägsbolaget, postmyndigheten, flygbolaget 
eller sjötrafikbolaget på basis av ett befor
dringsavtal tar varorna i sin besittning för 
transport till en plats utanför gemenskapen. 
Beträffande varor som exporteras per lands
väg och under andra omständigheter än vad 
som nämns ovan avses med utfartstullanstalt 
den sista tullanstalten före utförseln av var
orna till en plats utanför gemenskapen. 

På grund av 26 § i den särskilda lag som 
gäller Åland blir stadgandet tillämpligt också 
vid överföring av produkter från ett skatte
fritt lager i Finland till landskapet Åland. 
stadgandet skall också tillämpas vid export 
av produkter från ett skattefritt lager på 
Åland till det finska fastlandet eller någon 
annanstans. stadgandet gäller inte varor för 
vilka accis redan har betalts utan endast så
dana varor som ännu inte har beskattats. 

62 §. Ordalydelsen i 3 mom. preciseras så 
att stadgandet om skyldighet att lämna tull
myndigheten uppgifter om förvärv av accis
pliktiga produkter och om återförsäljning av 
dessa förutom näringsidkare gäller också 
privatpersoner. Samtidigt utvidgas tillämp
ningsområdet för stadgandet i motsvarighet 
till det praktiska behovet så, att uppgifter 
också skall lämnas om innehav och överfö
ring av accispliktiga produkter. 

I 4 mom. föreslås endast en del precise
ringar av ordalydelsen. 

Ikraftträdande. Lagen avses träda i kraft 
den l januari 1997. 

1.4. Lagen om undantag för landskapet 
Åland i fråga om mervärdesskatte
och accislagstiftningen 

l kap. Allmänna stadganden 

l §. Paragrafen innehåller ett allmänt stad
gande om lagens tillämpningsområde. Enligt 
det skall mervärdesskatte- och accislagstift
ningen tillämpas på transaktioner som om
fattas av beskattningen, om inte något annat 
stadgas i denna lag. 

Åland skall fortfarande höra till Finland 
vid tillämpningen av stadgandena i mervär
desskattelagen och lagen om påförande av 
accis. De undantag från stadgandena i mer
värdesskattelagen och lagen om påförande 
av accis som beror på den fiskala gränsen 
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mot Åland tas in i en ny särskild lag som 
gäller landskapet Åland. Dessutom tas i la
gen in övriga detaljerade stadganden om de 
situationer då försäljning, överföring eller 
andra transaktioner som omfattas av beskatt
ningen har anknytning till landskapet Åland 
så, att landskapets särställning förutsätter 
särskild reglering. Utan ett särskilt stadgande 
i lagen skall mervärdesskatte- och accislag
stiftningen, dvs. främst stadgandena i mer
värdesskattelagen och lagen om påförande 
av accis tillämpas på skattepliktiga transak
tioner. 

2 kap. MeJVärdesbeskattning 

Allmänt tillämpningsområde 

2 §. Enligt l § l mom. 3 punkten mervär
desskattelagen skall mervärdesskatt betalas 
på gemenskapsinterna varuförvärv enligt 26 
a § i Finland. Eftersom beskattningen av 
gemenskapsinterna förvärv hänför sig till 
beskattningssystemet för gemenskapshan
deln, skall stadgandet fortfarande inte tilläm
pas på varor som transporteras mellan Åland 
och det övriga Finland eller på varor som 
transporteras till Åland från de övriga med
lemsstaterna. Om detta stadgas i den särskil
da lagens 2 §. Enligt detta lagrum skall vid 
tillämpning av l § l mom. 3 punkten mer
värdesskattelagen landskapet Åland inte an
ses höra till Finland. 

skattepliktig försäljning 

3 §. I 18 a och 18 b §§ mervärdesskattela
gen stadgas om varuöverföringar som hänför 
sig till beskattningssystemet för gemen
skapshandeln. stadgandena skall fortfarande 
inte tillämpas på varor som transporteras 
mellan Åland och det övriga Finland eller 
Åland och de övriga medlemsstaterna. Ett 
uttryckligt stadgande om detta tas in i lagens 
3 §. Enligt det skall vid tillämpning av 18 a 
och 18 b § § mervärdesskattelagen landska
pet Åland inte anses höra till Finland. 

Gem enskapsinterna varn/örvärv 

4 §. I 26 a och 26 b §§ mervärdesskattela
gen stadgas om gemenskapsinterna varuför
värv som hänför sig till beskattningssystemet 
för gemenskapshandeln. Inte heller dessa 
stadganden skall tillämpas på varor som 
transporteras mellan Åland och det övriga 

Finland eller mellan Åland och medlemssta
terna. Om detta stadgas i lagens 4 §. Enligt 
detta lagrum skall vid tillämpning av 26 a 
och 26 b § § mervärdesskattelagen landska
pet Åland inte anses höra till Finland. 

Försäljning och gemenskapsintema varoför
värv i Finland 

5 §. I 5 kap. mervärdesskattelagen stadgas 
om överlåtelseplatsen i fråga om försäljning 
av varor och tjänster samt gemenskapsinter
na varuförvärv. Finlands beskattningsrätt 
bestäms på basis av dessa stadganden. stad
gandena tillämpas i dag inte i relationerna 
mellan Åland och det övriga Finland. Däre
mot har de betydelse för handeln mellan 
Åland och övriga stater samt mellan det fin
ska fastlandet och övriga stater. De ändring
ar som beror på den föreslagna fiskala grän
sen samt övriga ändringar till följd av 
Ålands särställning ingår i lagförslagets 
5-7§§. 

Allmänt stadgande om försäljning av var
or. I 63 § mervärdesskattelagen finns ett 
allmänt stadgande om överlåtelseplatsen när 
det gäller försäljning av varor. På grund av 
den fiskala gränsen definieras försäljning 
inom Ålands och inom det övriga Finlands 
territorium för tydlighetens skull skilt, efter
som olika regler i vissa situationer tillämpas 
på varuhandeln mellan dessa områden. De 
stadganden som gäller överlåtelseplatsen vid 
försäljning av varor på Åland ingår i lagför
slagets 6 §. Samtidigt stadgas i 5 § att land
skapet Åland inte anses höra till Finland vid 
tillämpning av 63 § mervärdesskattelagen. 
Det sistnämnda stadgandet gäller således 
endast försäljning på det finska fastlandet. 

Distansförsäljning I 63 a och 63 b §§ 
mervärdesskattelagen finns stadganden om 
försäljningsland som gäller distansförsäljning 
som hänför sig till beskattningssystemet för 
gemenskapshandeln. stadgandena tillämpas 
inte på varor som transporteras mellan 
Åland och medlemsstaterna eller Åland och 
det övriga Finland. Den föreslagna fiskala 
gränsen mellan Åland och det övriga Fin
land medför inga förändringar i detta avse
ende. I lagförslagets 5 § stadgas att landska
pet Åland inte anses höra till Finland vid 
tillämpning av 63 a och 63 b §§ mervärdess
kattelagen. De sistnämnda stadgandena skall 
således inte tillämpas på varor som transpor
teras till eller från Åland. 

Försäljning om bord på transportmedel in-
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om gemenskapens område. stadgandet om 
försäljning av varor ombord på ett transport
medel inom gemenskapens område i 63 c § 
mervärdesskattelagen tillämpas inte på för
säljning under transporter mellan Åland och 
det övriga Finland eller mellan Åland och de 
övriga medlemsstaterna. På denna försälj
ning skall tillämpas 63 § l mom., enligt vil
ket en vara har sålts i Finland om den finns 
här i landet när den överlåts till köRaren. 
Den föreslagna fiskala gränsen mellan Åland 
och det övriga Finland medför inga föränd
ringar i detta avseende. Något särskilt stad
gande om detta behövs inte i den föreslagna 
lagen. 

Gemenskapsinterna förvärv. stadgandena 
om gemenskapsintema varuförvärv i 63 
d-63 f § § mervärdesskattelagen hänför sig 
till beskattningssystemet för gemenskapshan
deln, varför de inte skall tillämpas på varor 
som transporteras från andra medlemsstater 
till Åland eller på varor som transporteras 
mellan Åland och det övriga Finland. Den 
föreslagna fiskala gränsen mellan Åland och 
det övriga Finland medför inga förändringar 
i detta avseende. I lagförslagets 5 § ingår ett 
stadgande om detta, enligt vilket landskapet 
Åland inte anses höra till Finland vid till
Lämpning av 63 d och 63 f§§ mervärdess
kattelagen. Eftersom åländska företag inte 
registreras skilt, kan 63 e § i praktiken bli 
tillämplig i situationer då ett åländskt företag 
från en medlemsstat köper en vara som skall 
transporteras till det finska fastlandet eller 
till en annan medlemsstat och vid köpet an
vänder det mervärdesskattenummer som ut
flirdats i Finland. 

Allmänt stadgande om försäljning av tjäns
ter. I 64 § l mom. mervärdesskattelagen 
finns ett allmänt stadgande om överlåtelse
platsen när det gäller försäljning av tjänster. 
Enligt stadgandet har en tjänst sålts i Fin
land om den överlåts från ett här i landet 
befintligt fast driftställe. Om en sådan tjänst 
inte överlåts från ett fast driftställe i Finland 
eller utomlands, anses den ha sålts i Finland 
om säljaren har sin hemort här. stadgandet 
skallliksom i dag tillämpas också på försälj
ning mellan Åland och andra länder. stad
gandet har fortfarande inte någon praktisk 
betydelse i handeln mellan Åland och det 
övriga Finland, eftersom det i detta avseende 
inte finns något behov av att hålla isär för
säljning som sker på Åland och försäljning 
som sker i det övriga Finland. 

Uthyrning av transportmateriel. I 64 § 2 

mom. mervärdesskattelagen finns ett särskilt 
stadgande om uthyrning av transportmateri
eL Regleringen behandlas i lagförslagets 7 §. 

Tjänster som avser fastigheter. Enligt 65 § 
mervärdesskattelagen har tjänster som avser 
en fastighet sålts i Finland om fastigheten är 
belägen här. stadgandet skall liksom i dag 
tillämpas också i relationerna mellan Åland 
och andra länder. stadgandet saknar fortfa
rande praktisk betydelse för handeln mellan 
Åland och det övriga Finland. 

Transporttjänster. Enligt gällande 66 § i 
mervärdesskattelagen har en transporttjänst 
sålts i Finland om den utförs här. En trans
porttjänst som utförs både i Finland och 
utomlands anses emellertid i sin helhet ha 
sålts utomlands om transporten sker direkt 
till eller från utlandet. Förmedling av varut
ransporttjänster anses ha sålts i Finland om 
transporttjänsterna har sålts här. De ovan 
nämnda stadgandena gäller inte gemenskap
sintema transporter. 

De ovan nämnda reglerna skall liksom i 
dag tillämpas också på försäljning mellan 
Åland och andra länder. stadgandet saknar 
fortfarande P.raktisk betydelse för relationer
na mellan Åland och det övriga Finland. 
Varutransporter mellan Åland och det finska 
fastlandet skall på basis av lagförslagets 8 § 
samt 71 § 2 punkten mervärdesskattelagen 
till skillnad från vad som är fallet i dag vara 
skattefria. 

I 66 a § mervärdesskattelagen finns ett 
stadgande om försäljningslandet i fråga om 
gemenskapsintema varutransporter och för
medling av sådana, vilket hänför sig till be
skattningssystemet för gemenskapshandeln. 
stadgandet skall fortfarande inte tillämpas i 
handeln mellan Åland och det övriga Fin
land eller Åland och de övriga medlemssta
terna. stadgandet skall således inte tillämpas 
P.å transporter som inleds eller avslutas på 
Åland. Eftersom åländska företag inte regi
streras skilt, kan 66 a § 2 och 4 mom. bli 
tillämpliga i situationer då ett åländskt före
tag köper en transporttjänst mellan en med
lemsstat och det finska fastlandet eller någon 
annan medlemsstat och vid köpet använder 
det mervärdesskattenummer som utfårdats i 
Finland. 

Vissa andra tjänster. Enligt 67 § mervär
desskattelagen har följande tjänster sålts i 
Finland om de utförs här: 

- undervisning, vetenskapliga tjänster, kul
tur- och underhållningsevenemang och andra 
sådana tjänster, 
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- lossning och andra tjänster i samband 
med varutransport, 

- värdering av lös egendom och arbets
prestationer som hänför sig till sådan egen
dom. 

stadgandet skall liksom i dag tillämpas 
också i relationerna mellan Åland och andra 
länder. stadgandet saknar fortfarande bety
delse för handeln mellan Åland och det öv
riga Finland. 

De stadganden om försäljningsland i fråga 
om tjänster i samband med gemenskapsin
terna transporter samt värdering av lös egen
dom och en arbetsprestation som hänför sig 
till lös egendom som finns i 67 a och 67 b 
§§ mervärdesskattelagen hänför sig till han
deln mellan medlemsstaterna. stadgandena 
skall således också framöver inte tillämpas i 
handeln mellan Åland och det övriga Fin
land eller mellan Åland och de övriga med
lemsstaterna. Eftersom åländska företag inte 
registreras skilt, kan stadgandena bli tilläm
pliga i situationer då ett åländskt företag 
köper en ovan nämnd tjänst som utförts i en 
medlemsstat och vid köpet använder det 
mervärdesskattenummer som utfårdats i Fin
land. 

Immateriella tjänster. I 68 § mervärdess
kattelagen finns stadganden om försäljnings
landet i fråga om immateriella tjänster. En
ligt paragrafens l mom. har immateriella 
tjänster som avses i paragrafens 3 mom. 
sålts i Finland om köparen här har ett fast 
driftställe till vilket de överlåts. Om tjänster
na inte överlåts till ett fast driftställe i Fin
land eller utomlands, har de sålts i Finland 
om köparen har sin hemort här i landet. Om 
köparen har sin hemort i Finland eller någon 
annan medlemsstat, tillämpas paragrafen 
bara i det fallet att köparen är en näringsid
kare. Om köparen av en immateriell tjänst är 
en person som inte är näringsidkare och som 
har sin hemort inom gemenskapens område, 
bestäms försäljningslandet i fråga om tjäns
ten på basis av det allmänna stadgandet i 
64 §l mom. 

stadgandet skall liksom i dag tillämpas 
också i handeln mellan Åland och de övriga 
medlemsstaterna eller tredje land. När en 
säljare från ett annat land säljer immateriella 
tjänster till andra personer med hemort på 
Aland än näringsidkare, t.ex. till privatperso
ner, är överlåtelseplatsen Åland. Om en dy
lik köpare har sin hemort på det finska fast
landet, bestäms överlåtelseplatsen däremot 
på basis av säljarens hemort eller fasta drift-

ställe, dvs. försäljningen anses äga rum 
utomlands. stadgandet saknar fortfarande 
2raktisk betydelse i relationerna mellan 
Åland och det övriga Finland, med undantag 
av de situationer som avses i lagförslagets 
23 § 2 mom. 

Eftersom stadgandet om försäljningsland i 
fråga om immateriella tjänster tillämpas på 
olika sätt när köparen är en åländsk person 
som inte är näringsidkare och när han är en 
dito fastländsk person, stadgas i lagför
slagets 5 § att landskapet Åland inte anses 
höra till Finland vid tillämpning av den tred
je meningen i 68 § l mom. mervärdesskatte
lagen. Det sistnämnda stadgandet skall såle
des liksom i dag endast gälla försäljning till 
köpare med hemort på det finska fastlandet. 

Förmedlingstjänster. I 69 § mervärdesskat
telagen stadgas om försäljningslandet i fråga 
om förmedlingstjänster. Enligt paragrafens l 
mom. har en förmedlingstjänst sålts i Fin
land om den förmedlade tjänsten har sålts i 
Finland. Om köparen av förmedlingstjänsten 
vid köpet har använt ett mervärdesskat
tenummer som han fått i någon medlemsstat, 
anses enligt 2 mom. förmedlingstjänsten ha 
sålts i Finland om numret har getts i Fin
land. stadgandena gäller inte förmedling av 
varutransporttjänster, förmedling av gemen
skapsinterna varutransporter och tjänster i 
samband med sådana eller förmedling av 
immateriella tjänster för en köpares räkning. 

stadgandena om försäljningslandet i fråga 
om förmedlingstjänster skall liksom i dag 
tillämpas också på handeln mellan Åland 
och andra länder. Eftersom åländska företag 
inte registreras skilt, kan stadgandena bli 
tillämpliga också i sådana situationer då ett 
åländskt företag köper en förmedlingstjänst 
och vid köpet använder det mervärdesskat
tenummer som utfårdats i Finland. Stadgan
det saknar fortfarande praktisk betydelse i 
relationerna mellan Åland och det övriga 
Finland. 

6 §. Paragrafen innehåller stadganden om 
överlåtelseplatsen när det gäller varuförsälj
ning på Åland. 

Enligt l mom. har en vara sålts i landska
pet Åland om den finns i landskapet vid 
överlåtelsen till köparen. stadgandet motsva
rar 63 § l mom. mervärdesskattelagen. 

Enligt 2 mom. har en vara som skall trans
porteras till köparen sålts på Åland, om den 
finns i landskapet när säljaren eller någon 
annan inleder transporten. Likaså har en 
vara sålts i landskapet Åland, om den finns 
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utanför landskapet när transporten inleds, 
om säljaren lår in den till landskapet lår att 
sälja den där. Sådan försäljning sker således 
på Åland om importen har skett i landska
pet. stadgandet motsvarar 63 § 2 mom. mer
värdesskattelagen. 

I 3 mom. konstateras för tydlighetens skull 
att en vara har sålts i Finland också då den 
har sålts i landskapet Åland på det sätt som 
avses i l eller 2 mom. För sådan försäljning 
skall således betalas skatt på samma sätt 
som för försäljning som äger rum på fastlan
det. 

I 63 § 3 mom. i den gällande mervärdess
kattelagen finns ett stadgande om försälj
ningsland beträffande varor som säljaren 
installerar eller monterar. Försäljningen av 
sådana varor sker i Finland, om installa
tions- eller monteringsarbetet utförs i Fin
land. stadgandet gäller endast varor som 
transporteras från en medlemsstat till en an
nan och skall således inte tillämpas på varor 
som installeras på Åland eller varor som 
transporteras till någon annan plats i Finland 
och installeras där. Beträffande sådana varor 
uppnås samma slutresultat genom tillämp
ning av lagförslagets 6 § 2 mom. när det 
gäller varor som installeras på Åland och av 
63 § 2 mom. mervärdesskattelagen när det 
gäller varor som installeras på det finska 
fastlandet i sådana fall när säljaren importe
rar de varor som skall installeras. 

7 §. Enligt 64 § 2 mom. mervärdesskatte
lagen anses en tjänst som gäller uthyrning 
av transportmateriel utan hinder av det all
männa stadgandet i lagens 64 § l mom. ha 
sålts i Finland om den faktiskt endast konsu
meras här och om den med tillämpning av 
bestämmelsen i det allmänna stadgandet ha
de sålts utanför gemenskapen. Om tjänsten 
faktiskt konsumeras endast utanför gemen
skapen anses den utan hinder av det allmän
na stadgandet ha sålts utomlands. 

stadgandet torde med stöd av 2 a § i den 
särskilda lag som gäller Åland i dag tilläm
pas också på försäljning mellan Åland och 
andra länder. Detta gäller både situationer då 
en tjänst faktiskt konsumeras på Åland men 
med tillämpning av bestämmelsen i det all
männa stadgandet hade sålts utanför gemen
skapen eller i en annan medlemsstat och 
situationer då en tjänst faktiskt konsumeras 
utanför gemenskapen eller i andra medlems
stater. stadgandet tillämpas inte i relationer
na mellan Aland och det övriga Finland eller 
mellan det finska fastlandet och de övriga 

medlemsstaterna. 
stadgandet i mervärdesskattelagens 64 § 2 

mom. skall fortfarande tillämpas vid uthyr
ning mellan Åland och de övriga medlems
staterna eller tredje land. I lagförslagets 7 § 
l och 2 mom. ingår särskilda stadganden 
som gäller försäljning som sker på Aland. 
Enligt dem anses en tjänst som gäller uthyr
ning av transportmateriel utan hinder av 
64 § l mom. mervärdesskattelagen ha sålts i 
Finland om den faktiskt konsumeras uteslu
tande i landskapet Åland och om den med 
tillämpning av ovan nämnda stadgande hade 
sålts i en annan medlemsstat eller utanför 
gemenskapen. Om en uthyrningstjänst som 
gäller transportmateriel faktiskt konsumeras 
uteslutande i en annan medlemsstat eller 
utanför gemenskapen och den med tillämp
ning av 64 § l mom. mervärdesskattelagen 
hade sålts i landskapet Åland, anses den ha 
sålts utomlands. 

I lagförslagets 5 § stadgas att landskapet 
Åland inte anses höra till Finland vid till
Lämpning av 64 § 2 mom. mervärdesskatte
lagen. Det sistnämnda stadgandet gäller så
ledes endast försäljning på det finska fast
landet. 

Den låreslagna fiskala gränsen medför 
inga ändringar beträffande uthyrning mellan 
Åland och det övriga Finland, eftersom det i 
detta avseende inte finns något behov av att 
hålla isär försäljning som sker på Åland och 
försäljning som sker i det övriga Finland. På 
grund av den fiskala gränsen preciseras stad
gandet i 64 § 2 mom. mervärdesskattelagen 
så att det inte medför befrielse från skatt i 
Finland i situationer då en tjänst som gäller 
uthyrning av transportmateriel konsumeras 
endast på Åland. Därför tas i lagförslagets 
7 § 3 mom. in ett stadgande enligt vilket vid 
tillämpning av 64 § 2 mom. mervärdesskat
telagen en uthyrningstjänst som gäller trans
portmateriel inte anses ha blivit konsumerad 
utanför gemenskapen så som avses i stad
gandet när den konsumeras på Åland. 

skattefrihet vid internationell handel 

8 §. I 6 kap. mervärdesskattelagen finns 
stadganden om skattefrihet vid internationell 
handel. På grund av den föreslagna fiskala 
gränsen kommer vissa av dessa stadganden 
att gälla handeln mellan Åland och det fin
ska fastlandet. stadganden om detta finns i 
lagförslagets 8-16 § §. 

I gällande 70 § i mervärdesskattelagen 
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stadgas om skattefrihet vid internationell 
handel med varor. Enligt paragrafens l 
punkt är försäljning av en vara skattefri när 
säljaren eller någon annan för hans räkning 
transporterar varan till en plats utanför ge
menskapen. Punkt 2 gäller försäljning av en 
vara när ett självständigt transportföretag på 
uppdrag av köparen transporterar varan di
rekt till en ort utanför gemenskapen. Enligt 
punkt 3 är försäljning av en vara till en ut
ländsk näringsidkare som inte är skattskyldig 
i Finland och som avhämtar varan i detta 
land för att direkt föra den till en plats utan
för gemenskapen utan att använda den här 
skattefri. Punkt 4 gäller försäljning av en 
vara till en utländsk köpare som inte är 
skattskyldig i Finland, om varan på uppdrag 
och med debitering av honom levereras till 
en näringsidkare för en arbetsprestation och 
för vidareleverans till en ort utanför gemen
skapen. Motsvarande skattefriheter tillämpas 
i dag, i fråga om varor som transporteras 
från Aland till en plats utanför gemenskapen 
eller till en annan medlemsstat. stadgandena 
tillämpas inte i handeln mellan Åland och 
det övriga Finland. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
skall ovan nämnda skattebefrielser också 
gälla försäljning av varor så, att varorna på 
det sätt som avses i stadgandena transporte
ras fråndet finska fastlandet till Åland eller 
från Åland till det finska fastlandet. Enligt 
70 § 3 och 4 punkten mervärdesskattelagen 
är en förutsättning för skattefrihet att det är 
fråga om en utländsk köpare som inte är 
skattskyldig i Finland. Enligt det sjätte mer
värdesskattedirektivet skall en förutsättning 
för skattefrihet vid försäljning av varor som 
köparen avhämtar vara att köparen inte är 
etablerad inom landets territorium. I fråga 
om export som sker på det finska fastlandet 
skulle detta innebära att köparen inte får ha 
sin hemort eller ett fast driftställe på det fin
ska fastlandet. Eftersom åländska närings
idkare inte registreras skilt, kan det i prakti
ken vara svårt för säljaren att försäkra sig 
om att denna förutsättning föreligger. För att 
förfarandet skall vara enkelt beviljas skatte
frihet också i dessa fall. Försäljning mellan 
Åland och det finska fastlandet befrias såle
des från skatt oberoende av om köparen är 
en utlänning som inte är skattskyldig i Fin
land eller inte. stadgandena om skattefrihet 
vid handel med varor mellan Åland och det 
finska fastlandet ingår i lagförslagets 8 § l 
m om. 

360430S 

Enligt gällande 70 § 5 punkten i mervär
desskattelagen är överlåtelse av en vara med 
stöd av en garantiförbindelse eller annan 
motsvarande förbindelse till den utländska 
näringsidkare som utfårdat förbindelsen skat
tefri, då denne inte är skattskyldig i Finland. 
På grund av stadgandet behöver en utländsk 
säljare inte ansöka om återbäring enligt 122 
§ mervärdesskattelagen för den skatt som 
ingår i varuköpet. stadgandet tillämpas ock
så på överlåtelse av en vara till en utländsk 
näringsidkare på Åland. Eftersom ovan 
nämnda återbäringssystem inte tillämpas i 
handeln mellan Aland och det övriga Fin
land, finns det fortfarande inget behov av att 
tillämpa skattefrihetsstadgandet i fråga om 
denna handel. 

I gällande 70 § 6 punkten i mervärdesskat
telagen stadgas att försäljning av ett luftfar
tyg, reservdelar eller utrustning till ett sådant 
för att användas av en näringsidkare som 
mot betalning bedriver huvudsakligen inter
nationell flygtrafik är skattefri. Enligt para
grafens 7 punkt är bl.a. försäljning av en 
vara för utrustande av ett fartyg eller luftfar
tyg i yrkesmässig internationell trafik skatte
fri. skattefriheten gäller också trafiken mel
lan Åland och andra länder. skattefriheten 
gäller endast internationell trafik. För tydlig
hetens skull skall skattefriheten i fråga om 
utrustning av fartyg och luftfartyg fortfaran
de inte tillämpas i trafiken mellan Finland 
och Åland. Den skattemässiga behandlingen 
har i sak ingen betydelse till dessa delar, 
eftersom skatten kan dras av. 

I gällande 71 § i mervärdesskattelagen 
stadgas om skattefrihet vid internationell 
handel med tjänster. skattefriheten tillämpas 
i dag också på försäljning mellan Åland och 
de övriga medlemsstaterna eller tredje land. 
stadgandena tillämpas inte i handeln mellan 
Åland och det övriga Finland. 

Enligt gällande 71 § l punkten i mervär
desskattelagen betalas skatt inte på försälj
ning av transporttjänster och med transpor
ten direkt förknippade lastnings- och loss
ningstjänster samt andra sådana tjänster i 
samband med en vara som skall transporte
ras till en stat utanför gemenskapen eller en 
vara för vilken gäller externt förpassnings
förfarande eller en vara som skall importeras 
och för vilken gäller internt förpassningsför
farande. På grund av den föreslagna fiskala 
gränsen utsträcks skattefriheten så att den 
omfattar också varor som transporteras från 
det finska fastlandet till Åland och från 



50 RP 184/1996 rd 

Åland till det finska fastlandet. Ett stadgan
de om detta ingår i lagförslagets 8 § l mom. 

Enligt gällande 71 § 2 punkten i mervär
desskattelagen är försäljning av transport-, 
lastnings- och lossningstjänster samt andra 
sådana tjänster i samband med import av 
varor skattefri, om tjänstens värde enligt 
91 § skall inkluderas i skattegrunden för en 
importerad vara. På grund av den föreslagna 
fiskala gränsen skall stadgandet tillämpas 
också vid import mellan Åland och det övri
ga Finland. 

Enligt gällande 71 § 3 punkten i mervär
desskattelagen skall skatt inte betalas bl.a. 
på försäljning av en tjänst som tillgodoser 
ett direkt behov i samband med fartyg eller 
luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik 
eller i samband med dess last. Enligt punkt 
4 är uthyrning av luftfartyg, reservdelar eller 
utrustning för sådana eller försäljning av 
arbetsprestationer som hänför sig till dessa 
för att användas av en näringsidkare som 
mot betalning bedriver huvudsakligen inter
nationell flygtrafik skattefri. På samma sätt 
som i fråga om försäljningen av varor skall 
stadgandena fortfarande inte tillämpas i tra
fiken mellan det finska fastlandet och Åland. 
Den skattemässiga behandlingen har i sak 
ingen betydelse till dessa delar, eftersom 
skatten kan dras av. 

Enligt gällande 71 § 5 punkten i mervär
desskattelagen skall skatt inte betalas på för
säljning av en arbetsprestation som hänför 
sig till en vara, om säljaren, en utländsk nä
ringsidkare som är köpare och inte är skatt
skyldig i Finland, eller någon annan för des
sas räkning omedelbart för ut varan från ge
menskapen utan att använda den här. På 
grund av den föreslagna fiskala gränsen 
skall stadgandet också tillämpas vid export 
mellan Åland och det övriga Finland. På 
motsvarande grunder som i fråga om skatte
friheten för varor skall skattefriheten i han
deln mellan Åland och det övriga Finland 
tillämpas utan den förutsättningen att köpa
ren skall vara en utlänning som inte är skatt
skyldig i Finland. Ett stadgande om detta 
ingår i lagförslagets 8 § l mom. 

Enligt gällande 71 § 6 punkten i mervär
desskattelagen är försäljning med stöd av en 
garantiförbindelse eller annan motsvarande 
förbindelse av reparationsarbete som hänför 
sig till en vara till den utländska näringsid
kare som har givit förbindelsen skattefri, 
förutsatt att han inte är skattskyldig i Fin
land. På samma sätt som i fråga om försälj-

ningen av varor skall stadgandet inte heller 
framöver tillämpas i handeln mellan Åland 
och det övriga Finland. 

Enligt gällande 71 § 7 punkten i mervär
desskattelagen betalas skatt inte på försälj
ning av teletjänster i samband med interna
tionell teletrafik till ett företag eller en sam
manslutning som bedriver televerksamhet i 
utlandet. Enligt 8 punkten betalas skatt inte 
på försäljning av transporttjänster som gäller 
internationell postförmedling till ett företag 
eller en sammanslutning som bedriver post
förmedling i utlandet. Syftet med stadgande
na är att förhindra att den skatt som ingår i 
inköpspriset för tjänsten belastar den som 
bedriver post- eller televerksamhet i utlandet 
och som inte är skattskyldig. Eftersom de 
som bedriver post- och televerksamhet på 
fastlandet och på Åland är skattskyldiga och 
har rätt att dra av den skatt som ingår i för
värven, är det inte heller framöver nödvän
digt att tillämpa stadgandet i affärstransak
tioner mellan det finska fastlandet och 
Åland. 

De ovan nämnda skattefriheterna enligt 
70 § 1-4 punkten samt 71 § l och 5 punk
ten i den gällande mervärdesskattelagen 
skall liksom i dag tillämpas också när en 
vara transporteras från landskapet Åland till 
en annan medlemsstat. Om detta stadgas i 
lagförslagets 8 § 2 mom. Motsvarande skat
tefriheter skall tillämpas när varor transpor
teras från andra medlemsstater till Åland. 

9 §. Enligt 71 § 9 punkten mervärdesskat
telagen betalas skatt inte på försäljning av 
resebyråtjänster enligt 80 §, till den del det 
är fråga om sådana varor och tjänster som 
andra näringsidkare utanför gemenskapen 
överlåter för att direkt utnyttjas av den re
sande. För att förhindra skattefrihetssituatio
ner som snedvrider konkurrensen skall stad
gandet inte heller framöver tillämpasÅå af
färstransaktioner mellan Finland och land. 
Ett stadgande om detta tas in i lagförslagets 
10 §. 

10 §. I 71 § 10 punkten mervärdesskatte
lagen stadgas om skattefrihet för vissa för
medlingstjänster som gäller försäljning i an
slutning till internationell handel. skattefri
heten skallliksom i dag gälla också förmed
lingstjänster som hänför sig till sådan skatte
fri försäljning mellan Åland och de övriga 
medlemsstatema som avses i lagförslagets 
8 § 2 mom. På grund av den föreslagna fis
kala gränsen skall stadgandet i avvikelse 
från vad som är fallet i dag också gälla för-
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medling som hänför sig till sådan skattefri 
Iårsäljning mellan Åland och det övriga Fin
land som avses i lagförslagets 8 § l mom. 
Också förmedling som hänför sig till försälj
ning som är skattefri på basis av lagför
slagets 12-14 § § skall vara skattefri. Ett 
stadgande om detta ingår för tydlighetens 
skull i lagförslagets 10 §. 

11 §. Den nordiska provianteringsöverens
kommelsen gäller fortfarande sjötrafiken 
mellan Åland och det övriga Norden samt 
sådan sjötrafik mellan det finska fastlandet 
och det övriga N orden som går via Åland. 
Leverans av andra än de obeskattade varor 
som avses i provianteringsöverenskommel
sen lår Iårsäljning ombord på ett sådant far
tyg skall fortfarande beskattas enligt provi
anteringsskattelagen. Ett hänvisningsstadgan
de som gäller detta ingår för tydlighetens 
skull i lagförslagets 11 §. 

12 §. I paragrafen stadgas om skattefri för
säljning till passagerare ombord på fartyg 
eller luftfartyg som trafikerar till eller från 
Åland. 

Enligt 70 § 7 punkten mervärdesskattela
gen är försäljning av varor ombord på ett 
fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig interna
tionell trafik till dem som reser utomlands 
skattefri, om inte något annat stadgas i 70 
a §. Enligt lagens 70 a § är försäljning om
bord på ett fartyg eller luftfartyg av varor 
som medförs som bagage till passagerare 
som reser till en annan medlemsstat skattefri 
under en sådan transport. 

På basis av 70 § 7 punkten mervärdesskat
telagen är försäljning av varor på linjer mel
lan det finska fastlandet och tredje land i 
dag skattefri. Detsamma gäller försäljning på 
linjer mellan Åland och tredje land eller de 
övriga medlemsstaterna. På basis av stad
gandet är också försäljning till passagerare 
som reser utomlands under transporter mel
lan det finska fastlandet och andra medlems
stater via Åland skattefri. skattefriheten i 
fråga om försäljningen på linjer mellan det 
finska fastlandet och de övriga medlemssta
tema bestäms däremot enligt 70 a § mervär
desskattelagen. Försäljningen av varor till 
dem som reser mellan det finska fastlandet 
och Åland är skattepliktig. 

I avsnitt 1.4.9.1. ovan föreslås att den nu
varande skattefriheten utvidgas till att omfat
ta också försäljning av varor till dem som 
reser mellan Åland och det övriga Finland 
ombord på luftfartyg i trafik på linjer mellan 
Åland och det finska fastlandet och på far-

tyg i trafik på internationella linjer. Ett stad
gande om detta ingår i lagförslagets 12 § l 
m om. 

I paragrafens 2 mom. stadgas om begräns
ningar av den ovan nämnda skattefria för
säljningen. skattefriheten skall omfatta alko
holdrycker, tobaksprodukter, konfektyrvaror 
och kosmetika. Beträffande alkoholdrycker 
och tobaksprodukter begränsas skattefriheten 
till de mängder som berättigar till skattefri 
import. I fråga om öl begränsas den skatte
fria försäljningen till två liter per passagera
re. Också försäljningen av varor som kon
sumeras ombord är skattefri. 

I 3 mom. stadgas om undantag från be
gränsningarna i fråga om den skattefria för
säljningen ombord på fartyg som går i trafik 
mellan det finska fastlandet och Sverige, 
Norge eller Danmark och som gör ett upp
ehåll på Åland. Ombord på sådana fartyg är 
försäljningen av andra varor än alko
holdrycker, tobaksvaror, konfektyrvaror och 
kosmetika till dem som reser mellan Åland 
och det finska fastlandet skattefri. Detta be
ror på att sådana varor på basis av provian
teringslagen beskattas redan när de levereras 
till fartyget. 

Enligt 71 § 3 punkten mervärdesskattela
gen är försäljning av tjänster ombord på ett 
fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig interna
tionell trafik till dem som reser utomlands 
skattefri. Enligt 8 mom. i ikraftträdelsestad
gandet till lag 1767/95 tillämpas 71 § 3 
punkten på försäljning av tjänster till resenä
rer som reser från något annat håll i Finland 
till landskapet Åland eller från landskapet 
Åland till någon ort i det övriga Finland, om 
tjänsten tillhandahålls den l januari 1998 
eller därefter. Försäljningen av tjänster till 
sådana resenärer har således temporärt be
friats från skatt. Servering ombord på fartyg 
och luftfartyg under transporter mellan det 
finska fastlandet och Sverige via Åland samt 
andra tjänster som säljs ombord skall fort
farande av praktiska skäl vara skattefria ock
så för dem som reser mellan Åland och det 
finska fastlandet. Ett stadgande om detta 
finns i lagförslagets 12 § l mom. Samtidigt 
upphävs 8 mom. i ikraftträdelsestadgandet i 
lagen 1767/95. 

Försäljnin_gen av varor och tjänster på lin
jer mellan Aland och de övriga medlemssta
terna eller tredje land skallliksom i dag vara 
befriad från skatt på basis av 70 § 7 punkten 
mervärdesskattelagen. Begränsningarna en
ligt 70 a § mervärdesskattelagen tillämpas 
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inte på försäljning ombord på fartyg och 
luftfartyg i trafik mellan Åland och de övri
ga medlemsstaterna eller fartyg och luftfar
tyg som går från det finska fastlandet till en 
annan medlemsstat via Åland. Om detta 
stadgas i lagförslagets 12 § 4 mom. 

Försäljningen av varor och tjänster skall 
liksom nu vara befriad från skatt när den 
sker under en transport mellan det finska 
fastlandet och Sverige eller Danmark via 
Åland, till dem som reser från den ena med
lemsstaten till den andra. 

13 §. I paragrafen stadgas om skattefri för
säljning på en flygplats i samband med 
Ålandsflyg. 

Enligt 70 a § l mom. l punkten mervär
desskattelagen betalas skatt inte på försälj
ning av varor som medförs som bagage till 
passagerare som reser till en annan med
lemsstat, då försäljningen sker i ett tullager 
eller ett skatteupplag som är beläget på en 
flygplats. Enligt 70 b § 3 mom. mervärdess
kattelagen betalas skatt inte på motsvarande 
försäljning till den som reser till en plats 
utanför gemenskapen. 

Lagens 70 b § 3 mom. tillämpas i dag 
också på försäljning till dem som reser från 
Åland till en annan medlemsstat eller till en 
plats utanför gemenskapen. Försäljningen till 
dem som reser mellan det finska fastlandet 
och Åland är i dag skattebelagd. 

I avsnitt 1.4.9.3. föreslås att försäljning på 
flygplatser till dem som reser mellan Åland 
och det övriga Finland skall befrias från 
skatt. skattefriheten begränsas på motsvaran
de sätt som skattefriheten för försäljning 
ombord. stadganden om detta ingår i lagför
slagets 13 § l och 2 mom. 

Försäljning på en flygplats på Åland till en 
person som reser till en plats utanför gemen
skapen eller till en annan medlemsstat skall 
liksom i dag vara skattefri på basis av 70 
b § 3 mom. mervärdesskattelagen och lag
förslagets 13 § l mom. 

Enligt 70 b § 3 mom. mervärdesskattela
gen har skattefriheten i fråga om sådan för
säljning av varor att medföras i bagaget som 
sker i ett tullager eller skattefritt lager på en 
flygplats eller i en hamn begränsats till de 
produkter som uppräknas i den nordiska res
godsöverenskommelsen, om köparen är en 
person med hemort i Norge. Denna begräns
ning skall också tillämpas på försäljning 
som sker på Åland. 

I lagförslagets 13 § 3 mom. tas för tydlig
hetens skull in ett uttryckligt stadgande en-

ligt vilket 70 a § l mom. l punkten mervär
desskattelagen inte skall tillämpas på försälj
ning av varor i landskapet Åland. skattefri
heten i fråga om försäljning av varor på en 
flygplats på Åland bestäms således enligt 70 
b § 3 mom. mervärdesskattelagen och lag
förslagets 13 §. 

14 §. I paragrafen stadgas om skattefrihet 
för försäljning till resande i anslutning till 
Åland. 

Enligt 70 b § l mom. mervärdesskattela
gen betalas skatt inte på försäljning av varor 
som medförs som bagage till en passagerare 
som inte har sin hemort inom gemenskapen, 
om det utreds att han, så som stadgas genom 
förordning, har fört ut varorna oanvända 
från gemenskapen under de tre följande må
naderna efter försäljningsmånaden och om 
det vederlag som uppburits hos passageraren 
är minst 250 mk. 

Det ovan nämnda stadgandet tillämpas i 
dag på försäljning som sker på det finska 
fastlandet till resande från tredje land. Dess
utom tillämpas stadgandet på försäljning 
som sker på Åland till resande från tredje 
land och från andra medlemsstater. stadgan
det tillämpas inte på försäljning som sker på 
Åland till en köpare från det finska fastlan
det eller på försäljning på det finska fastlan
det till en köpare med hemort på Åland. Till 
denna del ingår stadganden som motsvarar 
nuvarande rättsläge i lagförslagets 14 § l 
och 2 mom. 

stadgandet i 70 b § 2 mom. mervärdeskat
telagen gäller försäljning till resande med 
hemort i Norge. Enligt stadgandet betalas 
skatt inte på försäljning av en vara eller en 
grupp av varor som normalt utgör en helhet 
till en person som har sin hemort i Norge 
och som i omedelbar anslutning till försälj
ningen har medfört varorna som bagage till 
Norge och där betalt mervärdesskatt i sam
band med införseln. En ytterligare förutsätt
ning är att varans eller varugruppens försälj
ningspris exklusive skatt är minst l 000 mk. 
stadgandet grundar sig på den nordiska res
godsöverenskommelsen. 

På grund av Finlands, Sveriges och Dan
marks medlemskap i Europeiska unionen 
lämpar sig överenskommelsen numera en
dast för försäljning till resande mellan Fin
land och Norge. Eftersom Åland i mervär
desbeskattningen är ett tredje territorium, 
kan överenskommelsen dock tillämpas på 
försäljning som sker på Åland till personer 
som är bosatta i Sverige eller Danmark. Om 
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detta stadgas i lagförslagets 14 § 3 mom. l 
punkt. 

I avsnitt 1.4.8. föreslås att modellen enligt 
den nordiska resgodsöverenskommelsen 
skall tillämpas också i fråga om resande 
mellan Åland och det övriga Finland. För
säljning på det finska fastlandet till resande 
med hemort på Åland är då skattefri, om 
varornas försäljningspris exklusive skatt är 
minst l 000 mk och om den resande betalar 
skatt på införseln av varorna på Åland. Om 
införseln är skattefri med stöd av 95 § l 
mom. mervärdesskattelagen, som gäller 
hemkomstgåvor, skall stadgandet om skatte
fri försäljning till resande inte tillämpas. 
Motsvarande regler skall tillämpas på för
säljning till den som reser från Åland till 
fastlandet. stadganden om detta ingår i lag
förslagets 14 § 3 mom. l och 2 punkt. 

15 §. I 72 b och 72 g §§ mervärdesskatte
lagen stadgas om gemenskapsintern försälj
ning och gemenskapsinterna förvärv som 
hänför sig till beskattningssystemet för ge
menskapshandeln. stadgandena tillämpas 
inte i handeln mellan Åland och de andra 
medlemsstaterna eller det övriga Finland. 
Den föreslagna fiskala gränsen mellan Åland 
och det övriga Finland medför inga föränd
ringar i detta avseende. Ett stadgande om 
detta ingår i lagförslagets 15 §. 

16 §. I 72 h-72 n §§ mervärdesskattela
gen stadgas om skattefriheter i anslutning till 
upplagringsförfaranden, friområden och fri
lager. stadgandena skallliksom i dag tilläm
pas både på förfaranden som äger rum på 
fastlandet och på förfaranden som äger rum 
på Åland. 

I 72 i § mervärdesskattelagen definieras de 
varor som omfattas av skatteupplagringsför
farandet Enligt paragrafens 2 mom. omfattar 
förfarandet också andra varor än de som 
uppräknas i l mom., om det är fråga om 
varor som avses i 70 § 7 punkten, 70 a § 
eller 70 b § 3 mom. mervärdesskattelagen 
vilka förvärvats för skattefri försäljning om
bord på ett fartyg eller ett luftfartyg eller på 
en flygplats. I lagförslagets 16 § l mom. 
konstateras för tydlighetens skull att stad
gandet skall tillämpas också på varor som 
förvärvats för att säljas enligt 12 och 13 §§ i 
lagförslaget. 

Enligt 72 l § 2 mom. 4 punkten mervär
desskattelagen betalas skatt inte på överfö
ring av en vara från ett tull- eller skatteup
plagringsförfarande, ett friområde eller ett 
fritager, om varan överförs till en plats utan-

för gemenskapen. stadgandet tillämpas i dag 
också på överföringar från Åland till en 
plats utanför gemenskapen eller till en annan 
medlemsstat. stadgandet tillämpas inte på 
överföringar mellan det finska fastlandet och 
Åland. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
skall det ovan nämnda stadgandet tillämpas 
också på överföringar av varor mellan Åland 
och det övriga Finland. Om detta stadgas i 
lagförslagets 16 § 2 mom. I stadgandet kon
stateras dessutom att det gäller överföringar 
från Åland till en annan medlemsstat. 

skattegrunden 

17 §. I 79 a-79 k § § mervärdesskattela
gen stadgas om marginalbeskattningsförfa
randet i fråga om handeln med begagnade 
varor, konstverk, samlarföremål och antikvi
teter. Den föreslagna fiskala gränsen leder 
till att det inte längre är möjligt att använda 
marginalbeskattningsförfarandet i fråga om 
begagnade varor som förs in från Aland, 
utan dessa skall omfattas av samma stadgan
den som varor som importeras från länder 
utanför gemenskapen. Marginalbeskattnings
förfarandet kan tillämpas på konstverk, sam
larföremål och antikviteter som förs in från 
Åland, men för införseln skall betalas skatt. 
Detta innebär att hela försäljningspriset på 
begagnade varor, konstverk, samlarföremål 
och antikviteter, med avvikelse från vad som 
nu är fallet, blir beskattat. Motsvarande stad
ganden skall tillämpas på nämnda varor vid 
införsel från fastlandet till Åland. Samma 
praxis följs för närvarande när det gäller 
varor som förs in till Åland från andra med
lemsstater eller tredje land. Om detta stadgas 
i lagförslagets 17 §. 

Import av varor 

18 §. Enligt l § l mom. 2 punkten mer
värdesskattelagen betalas skatt på import av 
varor i Finland. Enligt lagens 86 § avses 
med import av varor införsel av varor till 
gemenskapen. Enligt lagens 86 a § sker var
uimporten i Finland om varan är i Finland 
när den införs i gemenskapen. stadganden i 
anslutning till skyldigheten att betala skatt 
på importen, skattegrunden, skattefrihet för 
importen samt beskattningsförfarandet finns 
i lagens 9 kap. 

Importbeskattning tillämpas i dag på im
port till det finska fastlandet från tredje land 
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samt, på basis av 2 a § i den särskilda lagen 
som gäller Åland, på import från tredje land 
och från de andra medlemsstatema till 
Åland. stadgandena tillämpas inte på import 
mellan Åland och det övriga Finland. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
skall importbeskattningen i avvikelse från 
vad som är fallet i dag tillämpas också på 
införsel mellan Åland och det finska fastlan
det och på samma sätt som i dag på införsel 
av varor till Åland från en annan medlems
stat och från en plats utanför gemenskapen. 
Om detta stadgas i lagförslagets 18 §. 

På införsel till Åland från en annan del av 
Finland eller en annan medlemsstat samt på 
införsel till det finska fastlandet från Åland 
tillämpas motsvarande regler angående skyl
digheten att betala skatt, skattegrunden, skat
tefriheten för import och beskattningsförfa
randet som i fråga om import till Finland 
från en plats utanför gemenskapen. 

19 §. I 90 § mervärdesskattelagen finns ett 
särskilt stadgande om skattegrunden i fråga 
om import av en vara som har behandlats 
utanför gemenskapen. stadgandet skall lik
som i dag tillämpas också på införsel till 
Åland av varor som behandlats i en annan 
medlemsstat. På grund av den föreslagna 
fiskala gränsen skall stadgandet i avvikelse 
från vad som är fallet i dag tillämpas också 
på införsel till Åland av varor som har be
handlats på det finska fastlandet samt på 
införsel till fastlandet av varor som har be
handlats på Åland. Ett stadgande om detta 
ingår för tydlighetens skull i lagförslagets 
19 §. 

20 §. I 94 § l mom. 18 punkten mervär
desskattelagen stadgas om skattefrihet för 
import av returvaror. I lagförslagets 20 § be
aktas den nuvarande fiskala gränsen mellan 
landskapet Åland och medlemsstatema samt 
den föreslagna fiskala gränsen mellan Åland 
och det övriga Finland. 

21 §. I 95 § l mom. mervärdesskattelagen 
stadgas om de hemkomstgåvor som resande 
som anländer till Finland från en plats utan
för gemenskapen skattefritt får föra in. stad
gandet skall liksom i dag tillämpas också på 
hemkomstgåvor som resande som anländer 
till Åland från en annan medlemsstat medför 
samt, på grund av den föreslagna fiskala 
gränsen, i avvikelse från vad som är fallet i 
dag också på hemkomstgåvor som personer 
som reser mellan Åland och det övriga Fin
land medför. Detta beror på lagförslagets 
18 §. Den som reser mellan Åland och det 

finska fastlandet får således som personligt 
resgods skattefritt medföra varor till ett vär
de av l 100 mk. Utöver detta får alkohol, 
tobak och andra varor vilkas kvantitet be
gränsats införas skattefritt till högst de fast
ställda mängderna. 

I 95 § 3 mom. mervärdesskattelagen har 
skattefriheten i enlighet med 12 § tullagen 
begränsats beträffande hemkomstgåvor som 
medförs av dem som hör till personalen på 
ett transportmedel i yrkesmässig trafik mel
lan Finland och ett land utanför gemenska
pen och av gränsarbetare. Enligt 12 § tull
lagen får den som tillhör personalen på ett 
transportmedel i yrkesmässig trafik mellan 
Finland och tredje land tullfritt föra in varor 
som hemkomstgåvor så, att mängden av 
hemkomstgåvor under en kalendermånad 
inte överstiger den mängd som en resande 
tullfritt får föra in på en gång. 

I avsnitt 1.4.5.3. föreslås att rätten till 
skattefri import beträffande dem som hör till 
personalen på ett transportmedel i trafik 
mellan Åland och det övriga Finland begrän
sas på samma sätt som i fråga om trafiken 
mellan Finland och tredje land. Den som hör 
till personalen på ett dylikt fartyg eller luft
fartyg som har rätt till skattefri försäljning 
samt till personalen på ett dylikt transport
medel i yrkesmässig vägtrafik som anländer 
med ett fartyg som har rätt till skattefri för
säljning får då skattefritt föra in hemkomst
gåvor så, att mängden av hemkomstgåvor 
under en kalendermånad inte överstiger den 
mängd som en resande skattefritt får föra in 
på en gång. Begränsningarna enligt 95 § 3 
mom. mervärdesskattelagen skall liksom i 
dag tillämpas också på personalen på trans
portmedel i trafik mellan Åland och med
lemsstatema samt på personalen på ett trans
portmedel i trafik mellan det finska fastlan
det och en annan medlemsstat med uppehåll 
på Åland. Om detta stadgas i lagförslagets 
21 §. 

22 §.Enligt 114 § l mom. 4 punkten mer
värdesskattelagen får avdrag inte göras när 
anskaffningen gäller frimärken eller därmed 
jämförbara rättigheter, om skatt på försälj
ning av transporttjänster inte skall betalas på 
den grunden att försäljningen sker utom
lands. stadgandet förhindrar att avdragsrätt 
begagnas i en situation då inköpspriset på en 
posttjänst de facto inte inkluderar skatt som 
får dras av. I lagförslagets 22 § preciseras 
begränsningen av avdragsrätten så, att den 
kommer att gälla också sådana posttjänster 
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mellan Åland och det övriga Finland som 
blir skattefria. 

A terbäring av skatt till andra än de skatt
skyldiga 

23 §. I 131 § mervärdesskattelagen stadgas 
om återbäring av skatt till företag som idkar 
utrikeshandel eller skattefri verksamhet. De 
stadganden som hänför sig till utrikeshandel 
skall liksom i dag tillämpas på handeln mel
lan det finska fastlandet och utlandet samt 
mellan Åland och utlandet samt, i avvikelse 
från vad som är fallet i dag, på handeln mel
lan det finska fastlandet och Åland. I lagför
slagets 23 § l mom. ingår för tydlighetens 
skull ett stadgande enligt vilket rätten till 
återbäring utöver de situationer som nämns i 
131 § l mom. l punkten mervärdesskattela
gen skall gälla också situationer då skattefri
heten för försäljningen grundar sig på 8, l O, 
12-14 och 16 §§ denna lag. 

Enligt 131 § l mom. 2 punkten mervär
desskattelagen gäller rätten till återbäring 
försäljning av finansiella tjänster och försäk
ringstjänster, om köparen är en näringsidka
re som varken har hemort eller fast driftstäl
le i gemenskapen eller om försäljningen har 
direkt samband med varor avsedda att ex
porteras till en plats utanför gemenskapen. 
stadgandet tillämpas för närvarande på för
säljning från det finska fastlandet till en 
plats utanför gemenskapen och på försälj
ning från Åland till en plats utanför gemen
skapen och till de andra medlemsstaterna. 
stadgandet tillämpas inte på försäljning mel
lan det finska fastlandet och Åland. 

I lagförslagets 23 § 2 mom. l och 2 punkt 
stadgas att rätten till återbäring liksom i dag 
skall gälla försäljning från Åland till de and
ra medlemsstaterna. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
stadgas det om rätt till återbäring också i 
fråga om finansiella tjänster och försäk
ringstjänster i anslutning till införsel och 
utförsel av varor mellan det finska fastlandet 
och Åland. Om detta stadgas i lagförslagets 
23 § 2 mom. 2 och 3 punkt. 

Rätten till återbäring skall inte heller fram
över gälla sådan försäljning av finansiella 
tjänster och försäkringstjänster som sker på 
det finska fastlandet till ett åländskt företag 
som saknar fast driftställe på fastlandet. Det
ta beror på att företag på fastlandet och 
åländska företag inte registreras skilt, varför 
det vore praktiskt svårt att genomföra åter-

bäringsrätten. Aterbäringen kunde dessutom 
orsaka snedvridningar i handeln. Om detta 
stadgas i lagförslagets 23 § 3 mom. Samma 
regel skall tillämpas på försäljning som sker 
på Åland till ett företag på fastlandet. 

I 4 mom. tas in ett stadgande om när för
säljningen av finansiella tjänster och försäk
ringstjänster sker på Åland. En finansiell 
tjänst eller försäkringstjänst anses ha sålts på 
Aland då tjänsten med tillämpning av 68 § 
mervärdesskattelagen och 5 § i denna lag 
skulle ha sålts i landskapet. Försäljningsplat
sen bestäms således på basis av köparens 
fasta driftställe eller hemort. 

24 §. Återbäringen enligt 133 a § mervär
desskattelagen hänför sig till beskattnings
systemet för den gemenskapsinterna varu
handeln. stadgandet skall inte heller fram
över tillämpas på transportmedel som trans
porteras från Åland till en annan medlems
stat. Om detta stadgas i lagförslagets 24 §. 

25 §. I 217 a § mervärdesskattelagen stad
gas om de formaliteter som tillämpas då var
or förs från gemenskapens skatteområde till 
dess tullområde. Enligt stadgandet skall vad 
tullagstiftningen stadgar om formaliteter som 
gäller varor som förs ut från gemenskapens 
tullområde tillämpas också på varor som 
förs till gemenskapens tullområde, men till 
en plats utanför gemenskapens skatteområde, 
från gemenskapens skatteområde. 

På grund av den föreslagna fiskala gränsen 
skall stadgandet i avvikelse från vad som är 
fallet i dag tillämpas också på utförsel från 
det finska fastlandet till Åland. Motsvarande 
formaliteter skall också tillämpas på utförsel 
från landskapet Åland till en annan del av 
Finland eller till en annan medlemsstat. Om 
detta stadgas i lagförslagets 25 §. 

3 kap. Accisbeskattning 

26 §. Det föreslås att i paragrafen tas in ett 
stadgande genom vilket den fiskala gräns 
mellan det finska fastlandet och landskapet 
Åland som gemenskapslagstiftningen förut
sätter skapas. I stadgandet definieras de 
verkningar som det undantag som beror på 
den fiskala gränsen mellan landskapet Åland 
och det finska fastlandet samt mellan land
skapet Åland och de andra medlemsstaterna 
har i fråga om accisbeskattningen i Finland. 
stadgandet gäller den skattemässiga behand
lingen av dels accispliktiga produkter som 
överförs mellan det finska fastlandet och 
Åland, dels accispliktiga produkter som 
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överförs mellan Åland och något annat land 
som hör till gemenskapens accisområde än 
Finland. På dessa överföringar skall tilläm
pas de stadganden som enligt lagstiftningen 
om accisbeskattning tillämpas vid överföring 
av accispliktiga produkter mellan Finland 
och en plats utanför gemenskapen. I prakti
ken blir då stadgandena om att import från 
ett land utanför gemenskapen till Finland är 
accisbelagd samt att motsvarande export i 
regel är accisfri tillämpliga. 

Med stadgandena om överföringar avses 
främst stadgandena om import och export, 
till vilka hänförs också t.ex. de stadganden 
som gäller införsel för privat bruk. I lagför
slagets 27-29 och 31 §§ stadgas dock sepa
rat om med export jämförbar accisfri provi
antering och försäljning i yrkesmässig inter
nationell trafik till den som reser till en plats 
utanför gemenskapen, samt om hemkomst
gåvor för personalen på ett transportmedel i 
yrkesmässig trafik. 

Med stöd av vad som sagts ovan skall pro
dukter som överförs från det finska fastlan
det eller en annan medlemsstat till Åland 
eller från Åland till det finska fastlandet i 
enlighet med stadgandena i lagen om på
förande av accis beskattas som import från 
en plats utanför gemenskapen. Produkterna 
skall på basis av införseln omfattas av be
skattningen oberoende av hur de tidigare 
behandlats i skattehänseende. Accisskyldig
het för produkterna uppkommer med stöd av 
3, 7 och 10 §§ lagen om påförande av accis 
beroende på det aktuella fallet för en aukto
riserad lagerhållare, en registerad eller oregi
strerad näringsidkare eller, om införseln inte 
hänför sig till förvärvsverksamhet, någon 
annan som fört in produkten, t.ex. en passa
gerare. 

Import i samband med förvärvsverksamhet 
kan ske till ett skattefritt lager med stöd av 
16 § . .3 punkten lagen om påförande av ac
cis. Overföringen i samband med importen 
övervakas i enlighet med 52 § nämnda lag 
av tullmyndigheten t.ex. med hjälp av in
ternt förpassningsförfarande. Accisen för 
produkter som överförts till lagret bestäms 
först enligt den tidpunkt när produkterna 
överlåts till konsumtion från det skattefria 
lagret. På beskattningen tillämpas då mot
svarande stadganden som vid den inhemska 
beskattningen. Från lagret kan produkterna 
också vidareöverföras inom det temporära 
accisfrihetssystemet Produkter som förts in 
till ett skattefritt lager på Åland kan accis-

fritt överföras till ett annat lager i landskapet 
eller till accisfri export eller proviantering. 
Produkter som förts in till det finska fastlan
det kan dessutom på basis av bestämmelser
na om gemenskapshandeln accisfritt överfö
ras mellan skattefria lager någon annanstans 
inom gemenskapens skatteområde eller till 
en näringsidkare i en annan medlemsstat. 

En annan importör än en lagerhållare kan 
efter att ha fått tillstånd till detta verka som 
registrerad näringsidkare, som skall betala 
accis för varje skatteperiod för de produkter 
han mottagit under perioden. Accisen för 
produkter som förts över gemenskapens fis
kala gräns bestäms enligt när de förfaranden, 
närmast det interna förpassningsförfarandet, 
som avses i 3 § 2 mom. lagen om påförande 
av accis upphör att tillämpas på produkterna. 
Accisen för dessa produkter deklareras och 
betalas dock skatteperiodvis. I fråga om en 
oregistrerad näringsidkare är grunderna för 
bestämmandet av skatten i övrigt lika som 
för en registrerad näringsidkare, utom att 
skatten skall deklareras och betalas inom tre 
vardagar efter att produkterna har mottagits. 

Sådan import från Åland till det finska 
fastlandet som hänför sig till förvärvsverk
samhet skall i enlighet med vad som sagts 
ovan i stor utsträckning beskattas enligt 
samma regler som de som gäller beskatt
ningen av den interna handeln mellan Fin
land och gemenskapen. Inte heller import till 
Åland från det finska fastlandet förutsätter 
betalningar vid gränsen. Dessa stadganden 
skall likaså tillämpas på produkter som förs 
in från de andra medlemsstaterna till Åland, 
vilket samtidigt motsvarar nuläget. På be
skattningen av produkter som förs in till 
Åland från en plats utanför gemenskapen 
tillämpas på basis av 6 § lagen om påföran
de av accis och lagförslagets l § samma 
stadganden som på motsvarande import från 
en plats utanför gemenskapen till Finland, 
dvs. beskattningen förblir oförändrad också 
till dessa delar. 

Det särskilda stadgandet i 4 § lagen om 
påförande av accis tillämpas i det fallet att 
den som för in produkten är en sådan kon
tantkund enligt tullagen som inte heller med 
avseende på accisen har registrerats som 
lagerhållare eller näringsidkare. Accis skall 
då alltid betalas innan produkten kan över
låtas till fri rörelse, vilket i praktiken inne
bär att accisen skall betalas till tullanstalten 
när gränsen överskrids. stadgandet gäller 
främst resande och andra med dem jämför-
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bara skattskyldiga. 
Lagen om påf'örande av accis innehåller 

särskilda stadganden om accisfrihet för im
port från en plats utanför gemenskapen. I 
lagens 16 § 10 punkt stadgas att icke-kom
mersiella försändelser av ringa värde som en 
privatperson skickat från en plats utanför 
gemenskapen till en annan privatperson i 
Finland, med undantag för försändelser som 
innehåller alkoholdrycker, samt bränsle som 
motorfordon och fartyg för med sig från en 
plats utanf'ör gemenskapen och produkter 
som förs in från en plats utanför gemenska
pen som hemkomstgåvor, är accisfria under 
samma förutsättningar och med samma be
gränsningar som stadgas om tullfrihet för 
dessa produkter, om inte något annat stadgas 
i lagen. 

I artikel 112 i rådets förordning (EEG) nr 
918/83 om upprättandet av ett gemenskaps
system för tullbefrielse (nedan tullfrihetsför
ordningen) stadgas om tullfrihet för bränsle 
som införs i motorfordons och fartygs sed
vanliga bränsletank. Dessutom får i en bär
bar reservtank till en personbil tullfritt föras 
in högst l O liter bränsle per fordon. Genom 
det hänvisningsstadgande som finns i lagen 
om påförande av accis tillämpas bestämmel
serna också i fråga om acciser. 

Om tullfrihet för hemkomstgåvor som 
medförs i bagaget stadgas åter i artiklarna 
45-49 i tullfrihetsförordningen. Bestämmel
serna motsvarar bestämmelserna i resgods
direktivet. Enligt begränsningarna i artikel 
46 får alkoholdrycker iniöras tullfritt till en 
mängd av antingen en liter starksprit eller 
två liter mellanprodukter med en alkoholhalt 
som understiger 22 volymprocent samt två 
liter svagt vin. A v tobaksvaror får införas 
alternativt 200 cigaretter, l 00 cigariller, 50 
cigarrer eller 250 g pip- och cigarrettobak. 
Dessutom får andra produkter, t.ex. sötsaker, 
införas till en värdegräns på 175 ecu. Om 
rätten för en passagerare som anländer från 
ett land utanför gemenskapen att accisfritt 
föra in alkoholdrycker och tobaksprodukter 
stadgas i 19 § lagen om påförande av accis. 
De accisfria mängder som nämns där mot
svarar de ovan nämnda mängderna, med 
undantag av öl. Den i stadgandet nämnda 
begränsningen av mängden öl till 15 liter 
grundar sig på den begränsning som nämns i 
punkt IX.3, som gäller beskattning, i bilaga 
XV till Finlands anslutningsfördrag. Enligt 
begränsningen får införsel från en plats utan
för gemenskapen inte ges en gynnsammare 
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ställning än införsel från de andra medlems
staterna. 

Accisfria gåvoförsändelser som innehåller 
alkoholdrycker har i 16 § l O punkten i den 
gällande lagen om påförande av accis helt 
förbjudits av skäl som hänför sig till över
vakningen, varrör accisfriheten i fråga om 
gåvoförsändelser i praktiken gäller en min
dre mängd tobaksprodukter och andra pro
dukter upp till en värdegräns på 45 ecu. 

De ovan nämnda stadgandena om privat
personers införsel skall tillämpas vid införsel 
från Åland till det finska fastlandet samt vid 
införsel från det finska fastlandet eller en 
annan medlemsstat till Åland. Dessutom 
skall de tillämpas vid införsel från en plats 
utanför gemenskapen till Åland liksom på 
motsvarande införsel till andra delar i Fin
land. Till den del villkoren för accisfrihet 
inte uppfylls uppbärs accis för produkterna 
vid införseln oberoende av om de har be
skattats vid förvärvet eller inte. 

Om accisfrihet för produkter som förs ut 
ur gemenskapen stadgas i 16 § 4 punkten 
lagen om påförande av accis. Med stöd av 
lagrummet är produkter som hänförs till ex
portförfarandet eller ett tullagringsförfarande 
enligt tullkodexen accisfria. På produkterna 
tillämpas nämnda tullförfaranden också vid 
överskridning av den fiskala gränsen. Med 
stöd av 11 § 2 mom. lagen om påförande av 
accis svarar lagerhållaren för accisen för 
produkterna i det fallet att utförsel de facto 
inte sker, varför det av skäl som hänför sig 
till övervakningen förutsätts att exportpro
dukterna förses med ett ledsagardokument 
Lagerhållarens accisansvar upphör när lager
hållaren i enlighet med 51 § 3 mom. och 
54 § 3 mom. lagen om påförande av accis 
erhåller ett vid den fiskala gränsen behöri
gen bestyrkt kvitterat exemplar av ledsagar
dokumentet. stadgandena om accisfri utför
sel gäller produkter som ännu inte beskat
tats, dvs. produkter som sänds från ett skat
tefritt lager. För sådana produkter för vilka 
accis redan har betalts kan erhållas återbä
ring efter exporten i enlighet med vad som 
stadgas i 59 § lagen om påförande av accis. 

De ovan nämnda stadgandena om export 
skall tillämpas på produkter som förs ut från 
det finska fastlandet till Åland samt från 
Åland till det finska fastlandet eller till en 
annan medlemsstat. Likaså befrias produkter 
som förs ut från Åland till en plats utanför 
gemenskapen på motsvarande villkor från 
accis på samma sätt som i dag. 
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Accisfriheten för export gäller endast pro
dukter som överförs i kommersiellt syfte. 
Aterbäring kan inte erhållas för accispliktiga 
produkter som passagerare medfört, varför 
produkter som medförs i bagaget mellan det 
finska fastlandet och Åland belastas av fin
ländsk accis till den del det inte är fråga om 
sådan accisfri försäljning ombord på fartyg 
och luftfartyg som avses i lagförslagets 
29 §. Till den del hemkomstgåvor förs in i 
större mängder än de som passagerare får 
föra in accisfritt beskattas de dessutom på 
nytt vid införseln. 

27 §. I paragrafen stadgas om accisfri pro
viantering av och accisfri försäljning på far
tyg och luftfartyg i trafik från eller till 
Alan d. 

I 16 § 6 punkten lagen om påförande av 
accis stadgas om accisfrihet för produkter 
som på de villkor som tullstyrelsen be
stämmer levereras till ett fartyg eller luftfar
tyg i yrkesmässig internationell trafik för att 
säljas till passagerare ombord eller för att 
konsumeras ombord samt för sådana fartygs 
bränsle och smörjmedel. Rätten till accisfri 
proviantering gäller alla accispliktiga pro
dukter. 

Den accisfria provianteringen för försälj
ning ombord på fartyg och luftfartyg har 
begränsats i 20 § lagen om påförande av 
accis. I nämnda lagrum stadgas om förut
sättningarna för accisfri försäljning. Den 
sistnämnda paragrafens l mom. innehåller 
ett stadgande om accisfri försäljning av pro
dukter som medförs som resgods ombord på 
fartyg och luftfartyg i trafik mellan Finland 
och ett land utanför gemenskapen, och dess 
2 mom. ett motsvarande stadgande som gäl
ler fartyg och luftfartyg i trafik mellan Fin
land och en annan medlemsstat. Utrustandet 
av fartyg eller luftfartyg som går i trafik 
från Finland till ett land utanför gemenska
pen för försäljning till passagerama har inte 
begränsats kvantitativt. Den accisfria provi
anteringen för försäljning ombord på fartyg 
och luftfartyg som går i trafik mellan med
lemsstatema har däremot i fråga om alko
holdrycker och tobaksprodukter begränsats 
så som förutsätts i artikel 28 i regeldirektivet 
för accisbeskattningen. Accisfriheten när det 
gäller försäljning av alkoholdrycker och to
baksprodukter har begränsats till de mängder 
som berättigar till accisfri införsel från en 
plats utanför gemenskapen. Accisfri försälj
ning kan dessutom endast ske till passagera
re som har en resebiljett som berättigar till 

transport till en annan medlemsstat. 
Enligt 20 § 3 mom. lagen om påförande 

av accis är försäljning av accisfria varor i 
skattefria butiker i hamn eller på flygplats 
till den som reser till ett land utanför ge
menskapen eller till en annan medlemsstat 
tillåten på samma villkor som de som gäller 
försäljning ombord på fartyg och luftfartyg i 
trafik till ett land utanför gemenskapen eller 
till en annan medlemsstat. Det föreslås att 
omnämnandet av försäljning i hamn i lag
rummet stryks såsom onödigt. 

Med stöd av 16 § 6 punkten och 20 § la
gen om påförande av accis kan produkter 
inte i dag säljas accisfritt till den som reser 
på ett fartyg eller luftfartyg i trafik mellan 
det finska fastlandet och landskapet Åland. 
Detta gäller såväl trafiken på linjer mellan 
landskapet Åland och det övriga Finland 
som internationella fartyg och luftfartyg som 
trafikerar från Finland till en annan med
lemsstat eller till ett land utanför gemenska
pen och som gör ett uppehåll på Aland. Ac
cisfri proviantering för konsumtion ombord 
på fartygen är däremot av praktiska skäl till
åten också mellan fastlandet och landskapet 
Åland i det fallet att fartyget trafikerar en 
internationell linje som går via Åland. Det 
sistnämnda gäller också fartygens bränsle. 

Provianteringen av fartyg och luftfartyg 
som går i trafik mellan landskapet Åland 
och en annan medlemsstat än Finland eller 
ett land som inte hör till gemenskapen är 
accisfri både när det gäller varor som konsu
meras ombord och när det gäller varor som 
säljs ombord. 

Accisfria är även de varor som konsume
ras ombord på ett fartyg eller luftfartyg som 
går i trafik mellan det finska fastlandet och 
en annan medlemsstat eller ett land utanför 
gemenskapen via Åland och de varor som 
säljs ombord till dem som reser utomlands 
med de begränsningar som anges i 20 § la
gen om påförande av accis. 

Den fiskala gräns som skapas mellan land
skapet Åland och det övriga Finland inver
kar inte på proviantering av fartyg och luft
fartyg som går i trafik på linjer mellan land
skapet Åland och länder utanför gemenska
pen, utan den skall liksom i dag vara accis
fri med stöd av 16 § 6 punkten och 20 § l 
mom. lagen om påförande av accis. För Fin
lands del är det fråga om trafik på tredje 
land och det är inte nödvändigt att begränsa 
provianteringen i samband med den på sam
ma sätt som i trafiken mellan medlemsstater. 
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Detsamma gäller fartyg och luftfartyg som 
går i trafik mellan Aland och andra med
lemsstater i gemenskapen än Finland, även 
om den nordiska provianteringsöverenskom
melsen fortfarande förutsätter att den accis
fria provianteringen för försäljning ombord 
av produkter som medförs som resgods på 
fartyg som går i trafik mellan landskapet 
Åland och Sverige, Norge eller Danmark be
gränsas till de mängder som eq. resande ac
cisfritt får införa från fartyget. A ven om den 
nya fiskala gränsen inte ändrar den skatte
mässiga behandlingen av provianteringen av 
ovan nämnda fartyg och luftfartyg, stadgas 
för tydlighetens skull i lagförslagets 27 § l 
mom. l punkt att provianteringen är accisfri. 
I detta lagrum hänvisas till 16 § 6 punkten 
och 20 § l mom. lagen om påförande av 
accis, som gäller accisfri proviantering av 
fartyg och luftfartyg i internationell trafik. 
Om de ovan nämnda begränsningar som 
beror på den nordiska provianteringsöverens
kommelsen och gäller accisfri proviantering 
av alkoholdrycker och tobaksprodukter av
sedda att säljas till resande på fartyg som 
går i trafik från Åland till Sverige, Norge 
eller Danmark stadgas särskilt i 28 §. 

Fartyg och luftfartyg i yrkesmässig trafik 
mellan det finska fastlandet och ett land 
utanför gemenskapen via Åland skall likaså 
på samma sätt som i dag ha rätt till accisfri 
proviantering. Accisfri proviantering skall 
likaså fortfarande gälla fartyg och luftfartyg 
som går i trafik från det finska fastlandet till 
en annan medlemsstat via Åland. Ett stad
gande om accisfrihet ingår till dessa delar 
för tydlighetens skull i lagförslagets 27 § l 
mom. 3 punkt. Den accisfria provianteringen 
för försäljning till dem som reser med ett 
sådant fartyg eller luftfartyg från det finska 
fastlandet eller Åland till ett land utanför 
gemenskapen eller till en annan medlemsstat 
begränsas inte kvantitativt, utom när det är 
fråga om sjötrafik till Sverige, Norge eller 
Danmark, varvid den accisfria proviantering
en för försäljning till passagerare ombord 
som reser till dessa länder begränsas på det 
sätt som avses i lagförslagets 28 §. 

Försäljning i en skattefri butik på en flyg
plats som är belägen på det finska fastlandet 
eller på Åland till dem som reser med ett 
luftfartyg som avses i paragrafen skall vara 
accisfri på samma villkor som ombord på 
själva fartyget. 

Utöver försäljning ombord skall den accis
fria provianteringen av fartyg och luftfartyg 

som avses i paragrafen gälla fartygets bräns
len och smörjmedel samt konsumtion om
bord främst i samband med servering. 

28 §. Accisfriheten när det gäller alko
holdrycker och tobaksprodukter som säljs till 
dem som reser ombord på fartyg i trafik 
mellan Åland och Sverige, Norge eller Dan
mark liksom även till dem som reser om
bord på fartyg i trafik mellan det finska fast
landet och nämnda länder via Åland begrän
sas för genomförande av den nordiska pro
vianteringsöverenskommelsen till de mäng
der som den som anländer med fartyg accis
fritt får föra in. Den accisfria försäljningen 
ombord till dem som reser mellan medlems
stater begränsas samtidigt i praktiken till 
samma mängder som inom den accisfria för
säljning till resande som är tillåten i trafiken 
mellan medlemsstater. 

29. Enligt förslaget skall den accisfria pro
vianteringen av fartyg och luftfartyg för för
säljning ombord utvidgas till att gälla för
säljning av produkter som medförs som res
gods till dem som reser mellan landskapet 
Aland och det övriga Finland med luftfartyg 
som trafikerar på linjer mellan landskapet 
Åland och det finska fastlandet samt med 
fartyg som trafikerar på internationella linjer 
och går via landskapet Åland. Med de sist
nämnda fartygen avses fartyg som går i tra
fik mellan det finska fastlandet och ett annat 
land och som gör ett uppehåll på Åland så, 
att passagerare har möjlighet att gå ombord 
eller stiga av fartyget. Accisfriheten för pro
viantering för försäljning till dem som reser 
mellan landskapet Åland och det övriga Fin
land begränsas dock i lagförslagets 29 § av 
skäl som hänför sig till övervakningen när 
det gäller alkoholdrycker och tobaksproduk
ter till högst de mängder som berättigar till 
accisfri införsel från en plats utanför gemen
skapen. I och med att den fiskala gränsen 
skapas måste dessa mängder iakttas när det 
gäller dem som reser mellan det finska fast
landet och landskapet Åland. Den accisfria 
försäljningen av öl begränsas dessutom till 
två liter öl per passagerare. Förutom de 
kvantitativa begränsningar som gäller den 
accisfria försäljningen skall den accisfria 
försäljningen endast gälla passagerare som 
har resebiljett eller motsvarande dokument 
som berättigar till transport mellan landska
pet Åland och det övriga Finland. 

30 §. Med stöd av 10 § 3 mom. lagen om 
påförande av accis är den som har anskaffat 
accispliktiga produkter accisfritt med stöd av 
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lagen om påförande av accis eller respektive 
lag om accis skyldig att betala accis för pro
dukterna, om produkterna har använts för 
annat än accisfritt ändamål. För tydlighetens 
skull stadgas i lagförslagets 30 § att nämnda 
stadgande också skall tillämpas på sådana 
fall då ett accisfritt förvärv grundar sig på 
den särskilda lagen som gäller Åland. Ac
cisskyldighet uppkommer t.ex. för den som 
accisfritt säljer produkter som han förvärvat 
accisfritt till en större mängd än vad som är 
tillåtet enligt lagförslaget. stadgandet är 
nödvändigt särskilt vid försäljningen av öl 
till dem som reser mellan det finska fastlan
det och Åland, eftersom accisskyldigheten 
för passageraren vid införseln gäller öl en
dast till den del mängden överstiger 15 liter. 

31 §. Enligt 21 § lagen om påförande av 
accis bestäms accisfriheten för accispliktiga 
hemkomstgåvor som personalen på ett trans
portmedel i yrkesmässig internationell trafik 
mellan Finland och ett land utanför gemen
skapen medför, utöver vad som i 19 § lagen 
om påförande av accis stadgas om passage
rare, i enlighet med 12 § tullagen. Enligt 
12 § tullagen får den som hör till personalen 
på ett transportmedel i trafik mellan Finland 
och tredje land tullfritt föra in resgods och 
hemkomstgåvor så, att mängden av hem
komstgåvor under en kalendermånad inte 
överstiger den mängd som en resande tull
fritt får föra in på en gång. Rätten att accis
fritt föra in öl har med stöd av 19 § lagen 
om påförande av accis begränsats till 15 li
ter. 

I lagförslagets 31 § stadgas att det stad
gande i 21 § lagen om påförande av accis 
som begränsar den accisfria privata införseln 
skall tillämpas på personalen på ett fartyg 
eller ett luftfartyg som går i trafik mellan 
landskapet Åland och det övriga Finland 
samt personalen på ett transportmedel i yr
kesmässig vägtrafik som anländer med ett 
fartyg som går i sådan trafik. En person som 
hör till sådan personal får accisfritt föra in 
hemkomstgåvor så, att mängden under en 
kalendermånad inte överstiger den mängd 
som en resande får föra in på en gång. 

I lagförslagets 31 § konstateras dessutom 
uttryckligen att begränsningen enligt 21 § 
lagen om påförande av accis liksom i dag 
skall tillämpas på personalen på transport
medel i yrkesmässig trafik mellan landskapet 
Åland och ett land utanför gemenskapen 
eller mellan landskapet Åland och en annan 
medlemsstat i gemenskapen än Finland, lik-

som även på personalen på ett sådant trans
portmedel som går i yrkesmässig trafik mel
lan det finska fastlandet och ett annat land 
och som gör ett uppehåll på Åland. 

4 kap. Särskilda stadganden 

32 §. Paragrafen innehåller ett sedvanligt 
bemyndigande att utfärda förordning. 

33 §. Lagen föreslås träda i kraft den l ja
nuari 1997. 

Enligt ikraftträdelsestadgandets 2 mom. 
skall lagen om verkställande av mervärdes
och accisbeskattning i relationerna mellan 
landskapet Åland och det övriga Finland 
(1485/94), som föreslås bli upphävd, tilläm
pas vid mervärdesbeskattningen när en såld 
vara har levererats eller en tjänst tillhanda
hållits, skyldighet att betala skatt för en in
förd vara har uppkommit på det sätt som 
avses i 87 § mervärdesskattelagen, en vara 
eller en tjänst har tagits i eget bruk eller en 
vara har upphört att vara föremål för upp
lagringsförfarande före den nya lagens ik
raftträdande. 

I ikraftträdelsestadgandets 3 mom. finns 
huvudregeln gällande ikraftträdandet i fråga 
om mervärdesbeskattningen. Enligt den skall 
lagen tillämpas när en såld vara har levere
rats eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet 
att betala skatt för en införd vara har upp
kommit, en vara eller en tjänst har tagits i 
eget bruk eller en vara har överförts från 
upplagringsförfarande den dag lagen träder i 
kraft eller senare. Det att leveransprincipen 
följs i det föreslagna stadgandet motsvarar 
den praxis som tillämpats vid tidigare lag
ändringar. 

För undvikande av dubbel beskattning 
skall den nya lagen dock inte tillämpas på 
införsel av sådana varor mellan Åland och 
det övriga Finland som enligt tidigare stad
ganden har sålts till importören till ett pris 
som inkluderar mervärdesskatt. En förutsätt
ning är att motsvarande försäljning hade va
rit skattefri enligt de stadganden i denna lag 
som gäller skattefriheter i samband med in
ternationell handel. Sålunda skall skatt inte 
uppbäras vid införsel t.ex. i sådana fall då 
en åländsk resande köper en vara vars värde 
överstiger l 000 mk som skattepliktig på det 
finska fastlandet före årsskiftet 1997 och för 
in den till Åland efter årsskiftet. 

Det föreslås att lagen vid accisbeskattning
en för undvikande av dubbelbeskattning inte 
skall tillämpas på sådana produkter på vilka 
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de formaliteter som gäller accisfri utförsel 
inte kan tillämpas. Sålunda skall t.ex. redan 
beskattade produkter som överförs från det 
finska fastlandet till Åland inte beskattas på 
nytt i landskapet på basis av införseln i de 
fall då överföringen av produkterna har in
letts före lagens ikraftträdande, varvid accis
fri utförsel inte har kunnat genomföras på 
det finska fastlandet. 

1.5. Lagen om beskattning i vissa fall av 
varor, som säljes ombord på passa
genufartyg i utrikestrafik 

Tillämpningen av den nordiska provian
teringsöverenskommelsen behandlas i av
snitten 1.4.9. och 2.3.1. I lagen om be
skattning i vissa fall av varor, som säljes 
ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik, 
som givits för genomförande av proviante
ringsöverenskommelsen, görs de ändringar 
som beror på Finlands och Sveriges med
lemskap i Europeiska unionen samt på 
Ålands särställning. Dessutom moderniseras 
stadgandena i lagen. 

l §. Paragrafens l mom. ändras så, att 
lagen endast skall tillämpas på sådana fartyg 
i trafik mellan Finland och det övriga Nor
den som gör ett uppehåll på eller vars av
gångsort är belägen på Aland. Dessutom 
skall lagen tillämpas på passagerarfartyg i 
trafik mellan Finland och Norge. 

Däremot skall beskattningen inte gälla 
överlåtelse av varor till ett sådant fartyg i 
trafik mellan det finska fastlandet och Sveri
ge eller Danmark som inte gör ett uppehåll 
på Åland. 

2 §. Paragrafen ändras så, att begreppet 
omsättningsskatt ersätts med mervärdesskatt. 
Dessutom moderniseras ordalydelsen i stad
gandet. 

3 §. Paragrafen preciseras med avseende 
på skattskyldighet och skyldighet att lämna 
deklaration. skattskyldig är den som över
låter varorna till fartyget. Den skattskyldige 
skall vid överlåtelsen av varorna till fartyget 
lämna tullmyndigheten en deklaration, av 
vilken framgår varornas art och antal samt 
andra uppgifter och handlingar som tullsty
relsen bestämmer och som behövs för be
skattningen. 

4 §. Paragrafens l mom. ändras så, att i 
det hänvisas till mervärdesskatten och mer
värdesskattelagen i stället för till omsätt
ningsskatten och lagen angående omsätt
ningsskatt (532/63). Dessutom moderniseras 

ordalydelsen i stadgandet. Momentets sista 
mening upphävs såsom onödig. 

5 §. Enligt paragrafen uppbärs skatter och 
avgifter inte för den mängd alkoholdrycker, 
tobaksvaror, konfektyrvaror och kosmetika 
som motsvarar fartygspassagerarnas behov. 

Dessutom är den mängd läskedrycker som 
motsvarar passagerarnas behov befriad från 
accis. Trots att den nordiska provianterings
överenskommelsen inte tillåter skattefri leve
rans av läskedrycker för försäljning ombord 
på fartyg, är befrielsen från accis av konkur
rensskäl ändamålsenlig på grund av att t.ex. 
i Sverige inte stadgas om någon läske
drycksaccis över huvud taget. Ett stadgande 
om detta tas in som ett nytt 2 mom. i para
grafen. stadgandet motsvarar accisfriheten 
för försäljning ombord på fartyg enligt den 
särskilda lagen som gäller Åland. 

Enligt paragrafen utfårdas närmare stad
ganden om de ovan nämnda varumängderna 
genom förordning. Enligt l § 2 mom. för
ordningen angående verkställighet och till
lämpning av lagen fastställs varumängderna 
av ifrågavarande tullmyndighet enligt farty
gets storlek, trafikområde och förseglings
möjligheter. Ett stadgande som motsvarar 
l § 2 mom. i nämnda förordning fogas som 
ett nytt 3 mom. till lagens 5 §. 

6 §. Till paragrafen fogas ett nytt 2 mom., 
där det för tydlighetens skull uttryckligen 
sägs att mervärdesskatt som skall betalas 
enligt denna lag inte är avdragbar vid mer
värdesbeskattningen. 

7 §. Ordalydelsen i paragrafen preciseras. 
Ikraftträdelsestadgande. A v sikten är att 

lagen skall träda i kraft vid ingången av 
1997. 

2. Närmare stadganden och 
bestämmelser 

Närmare stadganden om verkställigheten 
av mervärdesskattelagen har utfårdats i mer
värdesskatteförordningen (50/94). I fråga om 
accisbeskattningen finns motsvarande stad
ganden i förordningen om påförande av ac
cis (1546/94). Närmare stadganden om verk
ställigheten av provianteringsskattelagen har 
utfårdats i förordningen angående verkstäl
lighet och tillämpning av lagen om beskatt
ning i vissa fall av varor, som säljes ombord 
på passagerarfartyg i utrikestrafik (398/69). I 
förordningarna görs de ändringar som be
hövs på grund av att lagarna ändras. Med 
stöd av 31 § lagen om undantag för landska-
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pet Åland i fråga om mervärdesskatte- och 
accislagstiftningen utfårdas vid behov när
mare stadganden om verkställigheten av la
gen. 

3. Ikraftträdande 

Eftersom den lagstiftning som gäller den 
indirekta beskattningen på Åland inte är i 
sådant skick som gemenskapslagstiftningen 

l. 

förutsätter, bör de föreslagna ändringarna 
göras så snart som möjligt. A andra sidan 
förutsätter genomförandet av ändringarna att 
förvaltningen och företagen ges .. tillräcklig 
tid för att förbereda sig för dem. Andringar
na föreslås bli genomförda vid ingången av 
1997. 

Med stöd av vad som anförts ovan före
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 95 § 4 mom., sådant 

det lyder i lag av den 29 december 1995 (1767 /95), 
ändras l a §, mellanrubriken före 46 §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punk

ten, 67 a § l mom., 67 b §, 70 a § l mom. l punkten, 72 h § 3 mom., det inledande stycket 
i 85 § l mom., 95 § 3 mom. och 179 § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, l a §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punkten, 
67 a § l mom., 70 a § l mom. l punkten och det inledande stycket i 85 § l mom. i lag av 
den 29 december 1994 (1486/94) samt 67 §, 72 h § 3 mom. och 95 § 3 mom. i nämnda lag 
av den 29 december 1995, samt 

fogas till 70 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 29 december 1994 
och den 29 december 1995, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., 
som följer: 

l a§ 
Med Finland avses i denna lag Finlands 

mervärdesskatteområde enligt Europeiska 
gemenskapernas lagstiftning samt landskapet 
Aland, och med utlandet alla andra områden. 

Med medlemsstat och gemenskapen avses 
medlemsstaternas och gemenskapens mer
värdesskatteområde enligt Europeiska ge
menskapernas lagstiftning. 

Om de undantag som gäller landskapet 
Åland i fråga om stadgandena i denna lag 
stadgas i lagen om undantag för landskapet 
Åland i fråga om mervärdesskatte- och ac
cislagstiftningen ( l ). 

Konstverk 

46 § 

63 a§ 

V ad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte 

3) på försäljning av varor på vilka i den 
stat där transporten börjat har tillämpats ett 
förfarande som motsvarar det förfarande 
som avses i 79 a §. 

63 b§ 

V ad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte på 

3) försäljning av varor på vilka har tilläm
pats ett förfarande som avses i 79 a §. 

67 a§ 
En lastnings- och lossningstjänst samt an

nan motsvarande tjänst i samband med en 
gemenskapsintern varutransport som utförts 
inom gemenskapen anses vara såld i Fin-
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land, om köparen vid köpet använder ett 
mervärdesskattenummer som han fått i nå
gon medlemsstat, och numret i fråga har 
getts i Finland. 

67 b§ 
Inom gemenskapen utförd värdering av lös 

egendom och en inom gemenskapen utförd 
arbetsprestation som hänför sig till lös egen
dom anses vara såld i Finland om köparen 
vid köpet använder ett mervärdesskattenum
mer som han fått i någon medlemsstat, och 
numret i fråga har getts i Finland. Detta 
tillämpas emellertid endast om föremålet 
transporteras bort från den medlemsstat där 
tjänsten utfördes. 

70 a§ 
Skatt betalas inte på försäljning enligt 2 

och 3 mom. av varor som medförs som ba
gage till passagerare som har biljett eller 
motsvarande dokument för sjö- eller luft
transport till en annan medlemsstat, om för
säljningen sker 

l) i ett på en flygplats beläget tullager en
ligt artikel 99 i tullkodexen eller lager enligt 
72 j §, eller 

Med avvikelse från vad som stadgas i 
3 mom. är försäljning av varor ombord på 
fartyg under transport som avses i l mom. 2 
punkten till den som reser från Finland till 
Sverige eller Danmark, skattefri bara till den 
del försäljningen gäller 

- öl enligt lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471/94), 

- andra tobaksprodukter och annan kos
metika än vad som avses i 2 mom., samt 

- choklad- och konfektyrvaror. 

72 h§ 

En förutsättning för att försäljning som 
avses i l mom. 3 och 4 punkten skall vara 
skattefri är att varan i samband med försälj
ningen inte överförs från ett förfarande, 
friområde eller frilager som avses i paragra
fen. Detta tillämpas dock inte om överfö
ringen av varan innebär import. 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, 
överföring från upplagringsförfarande och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
12 procent av skattegrunden: 

95 § 

De som hör till personalen på ett trans
portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin
land och ett land utanför gemenskapen har 
rätt att skattefritt införa de varor som enligt 
12 § tullagen är tullfria. 

179 § 
Efter den tid som stadgas i 178 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller någon annan uppgift eller handling som 
är bristfallig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig eller, om skatte
perioden är ett kalenderår, inom tre år från 
utgången av det kalenderår för vilken skat
ten borde ha betalts. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas när en såld vara har leve

rerats eller en tjänst tillhandahållits, skyldig
het att betala skatt för en införd vara har 
uppkommit på det sätt som avses i 87 §, en 
vara eller en tjänst har tagits i eget bruk el
ler en vara har upphört att vara föremål för 
upplagringsförfarande den dag lagen träder i 
kraft eller senare. 

Genom denna lag upphävs 8 mom. i ik
raftträdelsestadgandet till lagen den 29 de
cember 1995 om ändring av mervärdesskat
telagen (1767/95). 



64 RP 184/1996 rd 

2. 
Lag 

om ändring av lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) 3 § 2 mom., 6 §, 

11 § l, 2 och 4 mom., 13 § 2 mom., 20 § 3 mom., 54 § 3 mom. samt 62 § 3 och 4 mom., 
av dessa lagrum 3 § 2 mom., 11 § l och 4 mom., 13 § 2 mom. och 20 § 3 mom. sådana 

de lyder i lag av den 30 juni 1995 (900/95), samt 
fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 juni 1995, en 

ny 7 a-punkt som röljer: 

3 § 

Temporärt accisfria är produkter som im
porteras från en plats utanrör gemenskapen 
och som hänförs till något suspensionsför
farande enligt artikel 84.1 a i rådets förord
ning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en 
tullkodex rör gemenskapen, nedan tullkodex, 
eller till det förfarande rör intern förpassning 
som avses i rörordningens artikel 163, eller 
som befinner sig på friområde eller i frila
ger. 

6 § 
Med Finland avses i denna lag Finlands 

accisområde enligt Europeiska gemenskaper
nas lagstiftning samt landskapet Åland. 

Med medlemsstat och gemenskapen avses 
i denna lag medlemsstatens och gemenska
pens accisområde enligt Europeiska gemen
skapernas lagstiftning. 

Om undantag som gäller landskapet Åland 
i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i 
lagen om undantag för landskapet Åland i 
fråga om mervärdesskatte- och accislagstift
ningen ( l ). 

11 § 
När en produkt som överförs mellan Fin

land och en annan medlemsstat och på vil
ken skall tillämpas de stadganden som gäller 
temporärt accisfri överföring inte anländer 
till mottagaren, skall för produkten betalas 
accis enligt denna lag, om 

l) produkten finns i Finland eller det kan 
antas att den har konsumerats här, 

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt 
produkten från Finland och det inte kan ut
redas var produkten är eller var den har kon
sumerats, eller om 

3) annat svinn av produkten än sådant som 
avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i 

Finland och den behöriga skattemyndigheten 
i den medlemsstat som avsetts som destina
tionsmedlemsstat har fastställt storleken av 
det svinn som skall beskattas. 

Accisskyldig för den produkt som avses i 
l mom. är då den som är skyldig att ställa 
säkerhet för överföring av produkterna. 

Denna paragraf gäller i tillämpliga delar 
produkter som importeras från platser utan
för gemenskapen. Accisskyldig för produk
terna är då den som enligt stadgandena om 
tull ansvarar för tullskulden eller skulle an
svara för den, om de produkter som impor
teras från en plats som ligger inom gemen
skapens tullområde enligt artikel 3 i tullko
dex men utanför accisområdet importerades 
från en plats utanför tullområdet 

13 § 

För andra produkter än de som avses i 
l mom. fastställs accisen enligt de stadgan
den som är i kraft den dag då 

l) produkten har tagits emot i Finland, om 
det är fråga om en produkt som överförs 
från en annan medlemsstat, eller 

2) tullmyndigheterna har godkänt anmälan 
om att produkten överlåtits i fri rörelse så
som mottagen på det sätt som avses i artikel 
67 i tullkodexen, om det är fråga om en pro
dukt som importeras från en plats utanför 
gemenskapen. 

16 § 
Accisfria är 

7 a) enligt vad som stadgas genom förord
ning, produkter som för officiellt bruk över
låts till någon av Europeiska gemenskaper
nas institutioner i Finland, om produkternas 
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anskaffningspris inklusive accis är samman
lagt minst 500 mark, samt produkter som 
levereras till en sådan institution inom Euro
peiska gemenskaperna som är placerad i en 
annan medlemsstat, under samma förutsätt
ningar som de under vilka accisfrihet bevil
jas i placeringsstaten, 

20 § 

Vad som i l och 2 mom. stadgas om pro
dukter som medförs som resgods tillämpas 
på motsvarande sätt när sådana produkter i 
skattefria butiker på en flygplats säljs till 
passagerare som avses i nämnda moment. 

54§ 

Vid utförsel av accispliktiga produkter 
utanför gemenskapen skall den tullanstalt 
som behandlat utförseln av produkterna från 
gemenskapens område, till avsändaren av 
produkterna återsända det för denne avsed
da, kontrasignerade exemplaret av ledsagar-

3. 

dokumentet. Med denna utfartstullanstalt av
ses i tillämpliga delar den tullanstalt som av
ses i artikel 793.2 i kommissionens förord
ning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EEG) nr 
2913/92 om inrättande av en tullkodex för 
gemenskapen. 

62 § 

Var och en skall på anmodan lämna tull
myndigheten uppgifter om inköp, innehav, 
överföring och försäljning av accispliktiga 
produkter. 

Tullmyndigheter har rätt att få tillträde till 
lager och andra utrymmen där man innehar 
eller i kommersiellt syfte behandlar accis
pliktiga produkter samt att utföra nödvändig 
granskning. Likaså har tullmyndigheter rätt 
att hejda fordon och företa granskning av 
dem. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 

Lag 

om undantag f"ör landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l kap. 

Allmänna stadganden 

l § 
På transaktioner som omfattas av beskatt

ningen och gäller landskapet Åland tillämpas 
mervärdesskatte- och accislagstiftningen, om 
inte något annat stadgas i denna lag. 

2 kap. 

~ervärdesbeskattning 

Allmänt tillämpningsområde 

2 § 
Vid tillämpning av l § l mom. 3 punkten 

360430S 

mervärdesskattelagen anses landskapet 
Åland inte höra till Finland. 

skattepliktig försäljning 

3 § 
Vid tillämpning av 18 a och 18 b §§ mer

värdesskattelagen anses landskapet Åland 
inte höra till Finland. 

Gem enskapsinterna varuförvärv 

4 § 
Vid tillämpning av 26 a och 26 b §§ mer

värdesskattelagen anses landskapet Åland 
inte höra till Finland. 
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Försäljning och gemenskapsinternaförvärv i 
Finland 

5 § 
Vid tillämpning av 63, 63 a, 63 b, 63 d 

och 63 f§§, 64 § 2 mom. och den tredje 
meningen i 68 § l mom. mervärdesskattela
gen anses landskapet Åland inte höra till 
Finland. 

6 § 
En vara har sålts i landskapet Åland om 

den finns i landskapet när den överlåts till 
köparen. 

En vara som skall transporteras till köpa
ren har sålts i landskapet Åland om den 
finns i landskapet när transporten inleds. 
Likaså har en vara sålts i landskapet Åland 
om den finns utanför landskapet när trans
porten inleds, om säljaren för in den till 
landskapet för att sälja den där. 

En vara har sålts i Finland också då den 
har sålts i landskapet Åland på det sätt som 
avses i l eller 2 mom. 

7 § 
En tjänst som gäller uthyrning av trans

portmateriel anses utan hinder av 64 § 
l mom. mervärdesskattelagen ha sålts i Fin
land om den faktiskt konsumeras uteslutande 
i landskapet Åland och om den med tillämp
ning av nämnda stadgande hade sålts i en 
annan medlemsstat eller utanför gemenska
pen. 

Om en uthyrningstjänst som gäller trans
portmateriel faktiskt konsumeras uteslutande 
i en annan medlemsstat eller på någon annan 
elats utanför gemenskapen än i landskapet 
Åland och den med tillämpning av regeln i 
64 § l mom. mervärdesskattelagen hade 
sålts i landskapet Åland, anses den utan hin
der av nämnda stadgande ha sålts utom
lands. 

Vid tillämpning av 64 § 2 mom. mervär
desskattelagen anses en uthyrningstjänst som 
gäller transportmateriel inte ha blivit konsu
merad utanför gemenskapen när den konsu
meras i landskapet Åland. 

skattefrihet vid internationell handel 

8 § 
Vad som stadgas i 70 § 1-4 punkten 

samt 71 § l och 5 punkten mervärdesskatte
lagen tillämpas också då en vara transporte-

ras från någon annan del av landet till land
skapet Åland eller från landskapet Åland till 
någon annan del av landet. skattefriheten 
enligt 70 § 3 och 4 punkten samt 71 § 5 
punkten i nämnda lag förutsätter i detta fall 
inte att köparen är en utlänning som inte är 
skattskyldig i Finland. 

Vad som stadgas i 70 § 1-4 punkten 
samt 71 § l och 5 punkten mervärdesskatte
lagen tillämpas också då en vara transporte
ras från landskapet Åland till en annan med
lemsstat. 

9 § 
Vad som i 71 § 9 punkten mervärdesskat

telagen stadgas om försäljning av resebyrå
tjänster tillämpas inte på varor och tjänster 
som i landskapet Åland överlåts för att di
rekt utnyttjas av den resande. 

10 § 
Vad som stadgas i 71 § 10 punkten mer

värdesskattelagen tillämpas också på för
medling av varor och tjänster som med stöd 
av 8 och 12-14 § § i denna lag sälj s skatte
fritt. 

11 § 
För överlåtelse av varor för försäljning till 

passagerarna på fartyg som går i trafik mel
lan landskapet Åland och Sverige, Norge 
eller Danmark, samt på sådana fartyg som 
går i trafik mellan det övriga Finland och 
Sverige, Norge eller Danmark och som gör 
ett uppehåll i landskapet Åland, skall skatt 
betalas enligt vad som stadgas i lagen om 
beskattning i vissa fall av varor, som säljes 
ombord på passagerarfartyg i utrikestrafik 
(397/69). 

12 § 
Vid tillämpning av 70 § 7 punkten och 

71 § 3 punkten mervärdesskattelagen anses 
varan eller tjänsten ha blivit såld till en pas
sagerare som reser utomlands på ett fartyg 
eller ett luftfartyg i yrkesmässig internatio
nell trafik också då den har sålts till någon 
som reser på ett fartyg i yrkesmässig inter
nationell trafik eller på ett luftfartyg i yrkes
mässig trafik från landskapet Åland till nå
gon annan del av landet eller från någon 
annan del av landet till landskapet och den
na passagerare har en resebiljett eller något 
annat motsvarande dokument för transporten 
i fråga. 

Den försäljning av varor som avses i 
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l mom. är skattefri endast till den del den 
gäller 

l) de produkter som nämns i 70 a § 
2 mom. mervärdesskattelagen och högst till 
de mängder som anges i nämnda lagrum, 

2) öl enligt lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471194), dock högst två 
liter per passagerare, och andra tobakspro
dukter och annan kosmetika än de som av
ses i l punkten samt choklad- och konfek
tyrvaror; samt 

3) varor som är avsedda att konsumeras 
ombord på fartyget. 

Utan hinder av 2 mom. betalas inte skatt 
på försäljning av andra än i 2 mom. nämnda 
produkter på sådana fartyg i trafik mellan 
Finland och Sverige, Norge eller Danmark 
som gör ett uppehåll i landskapet Åland. 

stadgandet i 70 a § l mom. 2 punkten 
mervärdesskattelagen tillämpas inte på för
säljningen om avreseorten för transporten är 
belägen i landskapet Åland eller om trans
porten innefattar ett uppehåll i landskapet 
Åland. 

13§ 
Vid tillämpning av 70 b § 3 mom. mervär

desskattelagen anses en vara ha blivit såld 
till någon som reser ut från gemenskapen 
också då den har sålts till någon som reser 
från landskapet Åland till en annan del av 
landet eller en annan medlemsstat eller från 
en annan del av landet till landskapet. 

Den i l mom. avsedda försäljningen av 
varor till den som reser från landskapet 
Åland till en annan del av landet eller från 
en annan del av landet till landskapet är 
skattefri endast till den del det är fråga om 
sådan försäljning som avses i 12 § 2 mom. 

stadgandet i 70 a § l mom. l punkten 
mervärdesskattelagen tillämpas inte på för
säljning av varor på flygplatser belägna i 
landskapet Åland. 

14 § 
Vad som stadgas i 70 b § l mom. mervär

desskattelagen tillämpas också då en vara 
förs ut från landskapet Åland till en annan 
medlemsstat. 

Vad som stadgas i 70 b § l mom. mervär
desskattelagen tillämpas inte när 

l) en vara förs ut från landskapet Åland 
till en annan del av landet eller från en an
nan del av landet till landskapet, eller 

2) köparen har sin hemort i landskapet 
Åland. 

Vad som stadgas i 70 b § 2 mom. mervär
desskattelagen tillämpas också då en vara 
eller en grupp av varor säljs 

l) i landskapet Åland till en person som 
har sin hemort någon annanstans i Finland 
eller i Sverige eller Danmark och varorna 
förs ut från landskapet Åland till en annan 
del av landet eller förs in till Sverige eller 
Danmark, eller 

2) i en annan del av landet till en person 
som har sin hemort i landskapet Åland och 
varorna förs in till landskapet. 

15 § 
Vid tillämpning av 72 b och 72 g §§ mer

värdesskattelagen anses landskapet Åland 
inte höra till Finland. 

16 § 
Vad som stadgas i 72 i § 2 mom. mervär

desskattelagen tillämpas också på varor av
sedda att säljas enligt 12 och 13 §§ i denna 
lag. 

Vad som stadgas i 72 l § 2 mom. 4 punk
ten mervärdesskattelagen tillämpas också då 
en vara överförs från landskapet Åland till 
en annan del av landet eller till en annan 
medlemsstat eller från en annan del av lan
det till landskapet Åland. 

skattegrunden 

17 § 
Utan hinder av vad som stadgas i 79 f § 

mervärdesskattelagen tillämpas inte förfaran
det enligt 79 a § i nämnda lag på försäljning 
av sådana varor som en skattskyldig återför
säljare har 

l) köpt i landskapet Åland och fört in till 
en annan del av landet, eller 

2) köpt i en annan del av landet eller i en 
annan medlemsstat och fört in till landskapet 
Åland. 

Import av varor 

18 § 
Vad som i 9 kap. mervärdesskattelagen 

stadgas om införsel av varor till gemenska
pen tillämpas också på 

l) införsel av varor till landskapet Åland 
från en annan del av landet, en annan med
lemsstat eller en plats utanför gemenskapen 
samt 

2) införsel av varor från landskapet Åland 
till en annan del av landet. 
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19 § 
V ad som i 90 § mervärdesskattelagen stad

gas om varor som har behandlats utanför 
gemenskapen tillämpas också på 

l) varor som förs in till landskapet Åland 
efter att ha behandlats i en annan del av lan
det eller i en annan medlemsstat samt 

2) varor som förs in till en annan del av 
landet efter att ha behandlats i landskapet 
Åland. 

20 § 
Vad som stadgas i 94 § l mom. 18 punk

ten mervärdesskattelagen tillämpas också på 
införsel till landskapet Åland från de övriga 
medlemsstatema och andra delar av landet, 
under förutsättning att varorna inte har sålts 
skattefritt till en plats utanför landskapet 
eller att varor som i landskapet har använts 
på ett sätt som berättigar till avdrag inte har 
sålts utanför landskapet. 

21 § 
Vad som stadgas i 95 § 3 mom. mervär

desskattelagen tillämpas på den som hör till 
personalen på ett transportmedel i yrkesmäs
sig trafik också då det är fråga om 

l) ett transportmedel enligt 12 § l mo m. i 
trafik mellan landskapet Åland och en annan 
del av landet eller ett transportmedel som 
går i vägtrafik på nämnda sträcka och som 
anländer med ett fartyg enligt 12 § l mom., 

2) ett transportmedel i trafik mellan land
skapet Åland och en annan medlemsstat än 
Finland; eller 

3) ett transportmedel i trafik mellan Fin
land och en annan medlemsstat med uppe
håll i landskapet Åland. 

Skatt som får dras av 

22 § 
Vad som stadgas i 114 § l mom. 4 punk

ten mervärdesskattelagen tillämpas också då 
skatt för försäljning av en transporttjänst inte 
betalas enligt 8 § i denna lag. 

A terbäring av skatt till andra än de 
skattskyldiga 

23 § 
V ad som stadgas i 131 § l mo m. l punk

ten mervärdesskattelagen tillämpas också på 
verksamhet för vilken skatt inte betalas en
ligt 8, 10, 12-14 och 16 §§ i denna lag. 

Vad som stadgas i 131 § l mom. 2 punk-

ten mervärdesskattelagen tillämpas också då 
försäljning i samband med förvärv 

l) sker i landskapet Åland och köparen är 
en näringsidkare med varken hemort eller 
fast driftställe i landskapet Åland eller i nå-
gon annan del av landet · 

2) sker i landskapet Åland och har direkt 
samband med varor avsedda att föras ut från 
landskapet till en annan del av landet eller 
till en annan medlemsstat, eller 

3) sker i en annan del av landet och har 
direkt samband med varor avsedda att föras 
in till landskapet Åland. 

Vad som stadgas i 131 § l mom. 2 punk
ten mervärdesskattelagen tillämpas inte när 
köparen är en näringsidkare med hemort 
eller fast driftställe i landskapet Åland eller i 
en annan del av landet, såvida inte försälj
ningen har direkt samband med varor som 
skall föras ut ur gemenskapen eller det inte 
är fråga om sådan försäljning som avses i 
2 mom. 2 eller 3 punkten. 

En finansiell tjänst eller försäkringstjänst 
har sålts i landskapet Åland då tjänsten med 
tillämpning av regeln i 68 § mervärdesskat
telagen och i 5 § i denna lag skulle ha sålts 
i landskapet. 

24 § 
Vid tillämpning av 133 a § mervärdesskat

telagen anses landskapet Åland inte höra till 
Finland. 

25 § 
Vad som stadgas i 217 a § mervärdesskat

telagen tillämpas också på utförsel från land
skapet Åland till en annan del av landet eller 
till en annan medlemsstat. 

3 kap. 

Accisbeskattning 

26 § 
Vad som i lagstiftningen om accisbeskatt

ning stadgas om produkter som importeras 
från länder utanför gemenskapen tillämpas 
också vid överföring av accispliktiga pro
dukter 

l) till landskapet Åland från en annan del 
av landet eller från en annan medlemsstat 
samt 

2) till en annan del av landet från landska
pet Åland. 

Vad som i lagstiftningen om accisbeskatt
ning stadgas om produkter som förs ut från 
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gemenskapen tillämpas också vid överföring 
av accispliktiga produkter 

l) från landskapet Åland till en annan del 
av landet eller till en annan medlemsstat 
samt 

2) från en annan del av landet till landska
pet Åland. 

Vad som stadgas i denna paragraf gäller 
inte 16 § 6 punkten eller 20 och 21 § § lagen 
om påförande av accis. 

27 § 
Vad som i 16 § 6 punkten och 20 § l och 

3 mom. lagen om påförande av accis stadgas 
om fartyg och luftfartyg i yrkesmässig in
ternationell trafik tillämpas också då det är 
fråga om 

l) fartyg och luftfartyg som går i yrkes
mässig trafik mellan landskapet Åland och 
ett land utanför gemenskapen eller en annan 
medlemsstat än Finland, 

2) luftfartyg i yrkesmässig trafik mellan 
landskapet Åland och det övriga Finland, 
eller 

3) fartyg och luftfartyg i yrkesmässig tra
fik mellan Finland och ett land utanför ge
menskapen eller en annan medlemsstat så att 
transporten innefattar ett uppehåll i landska
pet Aland. 

28 § 
Utan hinder av 27 § är tobaksprodukter 

och alkoholdrycker som säljs till passagerare 
på fartyg eller luftfartyg för att medföras 
som resgods per passagerare och resa accis
fria endast till de mängder som anges i 19 § 
lagen om påförande av accis, då det är fråga 
om 

l) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan 
landskapet Aland och Sverige, Norge eller 
Danmark, eller 

2) ett fartyg i yrkesmässig trafik mellan 
Finland och Sverige, Norge eller Danmark 
så att transporten innefattar ett uppehåll i 
landskapet Aland. 

29 § 
Utan hinder av 27 § är försäljning av to

baksprodukter och alkoholdrycker ombord 
på fartyg och luftfartyg enligt 27 § till den 
som reser från landskapet Aland till andra 
delar av landet eller från andra delar av lan
det till landskapet accisfri endast då det är 
fråga om försäljning till sådana passagerare 
som har en resebiljett eller något annat mot
svarande dokument för transporten i fråga 

och högst till de mängder som anges i 19 § 
lagen om påförande av accis. Försäljning av 
öl är accisfri upp till högst två liter per pas
sagerare. 

30 § 
Vad som stadgas i 10 § 3 mom. lagen om 

påförande av accis tillämpas också då ac
cispliktiga produkter har anskaffats accisfritt 
med stöd av denna lag. 

31 § 
Vad som stadgas i 21 § lagen om påföran

de av accis tillämpas på personer som hör 
till personalen på ett transportmedel i yrkes
mässig trafik också då det är fråga om 

l) ett transportmedel enligt 27 § l mo m. 2 
eller 3 punkten i trafik mellan landskapet 
Åland och det övriga Finland eller ett trans
portmedel som går i vägtrafik på nämnda 
sträcka och som anländer med ett fartyg en
ligt 27 § l mom. 3 punkten, 

2) ett transportmedel i trafik mellan land
skapet Åland och ett land utanför gemenska
pen eller en annan medlemsstat än Finland, 
eller 

3) ett transportmedel som går i trafik mel
lan Finland och ett land utanför gemenska
pen eller en annan medlemsstat och som gör 
ett uppehåll i landskapet Åland. 

4 kap. 

Särskilda stadganden 

32 § 
Närmare stadganden om verkställigheten 

av denna lag utfårdas vid behov genom för
ordning. 

33 § 
Denna lag träder i kraft den 199 . 
Genom denna lag upphävs lagen den 29 

december 1994 om verkställande av mervär
des- och accisbeskattning i relationerna mel
lan landskapet Åland och det övriga Finland 
(1485/94) jämte ändringar. Den lag som 
upphävs skall dock tillämpas vid mervärdes
beskattning när en såld vara har levererats 
eller en tjänst tillhandahållits, skyldighet att 
betala skatt för en införd vara har uppkom
mit, en vara eller en tjänst har tagits i eget 
bruk eller en vara har upphört att vara före
mål för upplagringsförfarande före denna 
lags ikraftträdande. Likaså skall den upphäv
da lagen dock vid accisbeskattningen tilläm-
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pas på överföring av sådana varor mellan 
landskapet Åland och det övriga Finland på 
vilka de formaliteter som gäller export inte 
kan tillämpas. 

Denna lag tillämpas vid mervärdesbeskatt
ning när en såld vara har levererats eller en 
tjänst tillhandahållits, skyldighet att betala 
skatt för en införd vara har uppkommit, en 
vara eller en tjänst har tagits i eget bruk el
ler en vara har upphört att vara föremål för 

4. 

upplagringsförfarande den dag denna lag trä
der i kraft eller senare. Lagen tillämpas dock 
inte på införsel av en sådan vara mellan 
Åland landskapet och det övriga Finland 
som med stöd av de stadganden som varit i 
kraft tidigare har sålts till importören såsom 
mervärdesskattepliktig, om motsvarande för
säljning hade varit skattefri enligt de stad
ganden i denna lag som gäller skattefrihet i 
samband med internationell handel. 

Lag 

om ändring av lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på 
passagerarfartyg i utrikestrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 1969 om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på 

passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69) l § l mom., 2 och 3 §§, 4 § l mom. samt 5 och 
7 §§, 

av dessa lagrum 4 § l m om. sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 ( 494177) och 5 § 
sådan den lyder i lag av den 31 maj 1985 ( 433/85), samt 

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer: 

l § 
För en vara, som i Finland överlåts till ett 

sådant fartyg i trafik mellan Finland och 
Sverige eller Danmark som på nämnda 
sträcka gör ett uppehåll på eller vars av
gångsort är belägen i landskapet Åland, för 
att ombord på fartyget säljas till passagerare, 
skall skatter och avgifter betalas i enlighet 
med vad som stadgas i denna lag. Lagen 
tillämpas också på fartyg i trafik mellan Fin
land och Norge. 

2 § 
I de fall som avses i l § skall för varan 

betalas mervärdesskatt och accis. För andra 
än gemenskapsvaror skall dessutom betalas 
tull samt andra skatter och avgifter som 
skall uppbäras vid import. 

3 § 
Skyldig att betala skatter och avgifter som 

skall uppbäras med stöd av denna lag är den 
som överlåter en vara till ett fartyg i enlig
het med l §. 

En skattskyldig som avses i l mom. skall 
när varorna överlåts till fartyget lämna tull
myndigheten en deklaration av vilken fram
går varornas art och antal samt andra upp
gifter och handlingar som tullstyrelsen be
stämmer och som behövs för beskattningen. 

4 § 
Vid tillämpningen av denna lag skall mer

värdesskatt betalas enligt det procenttal som 
stadgas i 8 kap. mervärdesskattelagen 
(1501/93), beräknat på varans försäljnings
pris utan mervärdesskatt eller på motsvaran
de pris vid överlåtelse till fartyg, samt accis 
enligt de grunder som stadgats för beskatt
ning i hemlandet. 

5 § 
Skatter och avgifter som skall betalas med 

stöd av denna lag uppbärs inte för den 
mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror, cho
klad och andra sötsaker, parfymvaror, kos
metika och toalettmedel som motsvarar far
tygspassagerarnas behov. 
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Accis uppbärs inte heller för den mängd 
läskedrycker som motsvarar passagerarnas 
behov. 

De varumängder som avses i l och 
2 mom. fastställs av den ifrågavarande tull
myndigheten på basis av fartygets storlek, 
trafikområde och andra omständigheter. 

6 § 

Mervärdesskatt som har betalts enligt den
na lag berättigar inte till avdrag eller åter
bäring vid mervärdesbeskattningen. 

Helsingfors den 11 oktober 1996 

7 § 
Tullverket uppbär de skatter och avgifter 

som skall betalas enligt denna lag. 
Om betalning av skatter och avgifter samt 

om sökande av ändring och även i övrigt 
gäller i tillämpliga delar vad som stadgas 
eller bestäms om tull. 

Denna lag träder i kraft den 
199. 

Lagen tillämpas på varor som överlåts till 
fartyg den dag lagen träder i kraft eller sena
re. 

Republikens President 

MARTri AHTISAARI 

Minister A rja A /ho 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 95 § 4 mom., sådant 

det lyder i lag av den 29 december 1995 (1767/95), 
ändras l a §, mellanrubriken f'öre 46 §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punk

ten, 67 a § l mom., 67 b §, 70 a § l mom. l punkten, 72 h § 3 mom., det inledande stycket 
i 85 § l mom., 95 § 3 mom. och 179 § l mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, l a §, 63 a § 5 mom. 3 punkten, 63 b § 7 mom. 3 punkten, 
67 a § l mom., 70 a § l mom. l punkten och det inledande stycket i 85 § l mom. i lag av 
den 29 december 1994 (1486/94) samt 67 §, 72 h § 3 mom. och 95 § 3 mom. i nämnda lag 
av den 29 december 1995, samt 

fogas till 70 a §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 29 december 1994 
och den 29 december 1995, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., 
som f'öljer: 

Gällande lydelse 

l a§ 
Med medlemsstat och gemenskapen avses 

medlemsstaternas och gemenskapens mer
värdesskatteområde enligt Europeiska ge
menskapens lagstiftning. 

Bildkonstalster 

Föreslagen lydelse 

l a§ 
Med Finland avses i denna lag Finlands 

mervärdesskatteområde enligt Europeiska 
gemenskapemas lagstiftning samt landskapet 
A land, och m ed utlandet alla andra om råden. 

Med medlemsstat och gemenskapen avses 
medlemsstatemas och gemenskapens mer
värdesskatteområde enligt Europeiska ge
menskapemas lagstiftning. 

Om de undantag som gäller landskapet 
A land i fråga om stadgandena i denna lag 
stadgas i lagen om undantag för landskapet 
A land i fråga om mervärdesskatte- och ac
cis lagstiftningen ( l ). 

Konstverk 

46 § 

63 a§ 

V ad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte 

3) på försäljning av varor på vilka i den 
stat där transporten börjat har tillämpats ett 
förfarande som motsvarar det rörfarande 
som avses i 83 §. 

V ad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte 

3) på försäljning av varor på vilka i den 
stat där transporten börjat har tillämpats ett 
förfarande som motsvarar det förfarande 
som avses i 79 a§. 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

63 b§ 

V ad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte på 

3) försäljning av varor på vilka har tilläm
pats ett förfarande som avses i 83 §. 

67 a§ 
En lastnings- och lossningstjänst samt an

nan motsvarande tjänst i samband med en 
gemenskapsintern varutransport anses vara 
såld i Finland om köparen vid köpet använ
der ett mervärdesskattenummer som han fått 
i någon medlemsstat, och numret i fråga har 
getts i Finland. 

67 b§ 
Värdering av lös egendom och en arbets

prestation som hänför sig till lös egendom 
anses vara såld i Finland om köparen vid 
köpet använder ett mervärdesskattenummer 
som han fått i någon medlemsstat, och num
ret i fråga har getts i Finland. Detta tilläm
pas emellertid endast om föremålet transpor
teras bort från den medlemsstat där tjänsten 
utfördes. 

70 a§ 
Skatt betalas inte på försäljning enligt 2 

och 3 mom. av varor som medförs som ba
gage till passagerare som har biljett eller 
motsvarande dokument för sjö- eller luft
transport till en annan medlemsstat, om för
säljningen sker 

l) i ett tullager enligt artikel 99 i tullko
dexen eller i ett lager som avses i 72 j § be
läget i en hamn eller på en flygplats, eller 

3604308 

Vad som stadgas ovan i denna paragraf 
tillämpas inte på 

3) försäljning av varor på vilka har tilläm
pats ett förfarande som avses i 79 a §. 

67 a§ 
En lastnings- och lossningstjänst samt an

nan motsvarande tjänst i samband med en 
gemenskapsintern varutransport som utförts 
inom gemenskapen anses vara såld i Fin
land, om köparen vid köpet använder ett 
mervärdesskattenummer som han fått i nå
gon medlemsstat, och numret i fråga har 
getts i Finland. 

67 b§ 
Inom gemenskapen utförd värdering av lös 

egendom och en inom gemenskapen utförd 
arbetsprestation som hänför sig till lös egen
dom anses vara såld i Finland om köparen 
vid köpet använder ett mervärdesskattenum
mer som han fått i någon medlemsstat, och 
numret i fråga har getts i Finland. Detta 
tillämpas emellertid endast om föremålet 
transporteras bort från den medlemsstat där 
tjänsten utfördes. 

70 a§ 
Skatt betalas inte på försäljning enligt 2 

och 3 mom. av varor som medförs som ba
gage till passagerare som har biljett eller 
motsvarande dokument för sjö- eller luft
transport till en annan medlemsstat, om för
säljningen sker 

l) i ett på en flygplats beläget tullager en
ligt artikel 99 i tullkodexen eller lager enligt 
72 j §, eller 

Med avvikelse från vad som stadgas i 
3 mom. är försäljning av varor ombord på 
fartyg under transport som avses i l mom. 2 
punkten till den som reser från Finland till 
Sverige eller Danmark, skattefri bara till den 
del försäljningen gäller 

- öl enligt lagen om accis på alkohol och 
alkoholdrycker (1471194), 
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Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

- andra tobaksprodukter och annan kos
metika än vad som avses i 2 mom., samt 

- choklad- och konfektyrvaror. 

72 h§ 

En förutsättning för att försäljning som 
avses i l mom. 3 och 4 punkten skall vara 
skattefri är att varan i samband med försälj
ningen inte överförs från ett förfarande, 
friområde eller frilager som avses i paragra
fen. 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsinterna fårvärv och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
12 procent av skattegrunden: 

En förutsättning för att försäljning som 
avses i l mom. 3 och 4 punkten skall vara 
skattefri är att varan i samband med försälj
ningen inte överförs från ett förfarande, 
friområde eller frilager som avses i paragra
fen. Detta tillämpas dock inte om öveifö
ringen av varan innebär import. 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, 
öveiföring från upplagringsfölfarande och 
import av följande varor skall i skatt betalas 
12 procent av skattegrunden: 

95 § 

Betriffande de som hör till personalen på 
ett transportmedel i yrkesmässig trafik mel
lan Finland och ett land utanfår gemenska
pen och gränsarbetare som avses i artikel 49 
i tullfrihetsförordningen tillämpas 12 § 
l mom. tullagen. 

Om den som hör till personalen på ett 
transportmedel enligt 3 mom. och som har 
hemort inom gemenskapen, på grund av sina 
arbetsuppgifter har vistats mer än 15 må
nader utan avbrott utanför Finland, tillämpas 
l mom. 

179 § 
Efter den tid som stadgas i l 78 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller någon annan uppgift eller handling som 
är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig. 

De som hör till personalen på ett trans
portmedel i yrkesmässig trafik mellan Fin
land och ett land utanfår gemenskapen har 
rätt att skattefritt införa de varor som enligt 
12 § tullagen är tullfria. 

(4 mom. upphävs) 

179 § 
Efter den tid som stadgas i 178 § kan ef

terbeskattning verkställas. Den skattskyldige 
skall genom efterbeskattning påföras den 
skatt som är obetald eller vad som har åter
burits till ett för stort belopp till följd av att 
han underlåtit att inlämna deklaration eller 
till följd av att han lämnat en deklaration 
eller någon annan uppgift eller handling som 
är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Ef
terbeskattning kan verkställas inom tre år 
från utgången av den räkenskapsperiod till 
vilken den kalendermånad för vilken skatten 
borde ha betalts hänför sig eller, om skatte-
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Gällande lydelse 

2. 

Föreslagen lydelse 

perioden är ett kalenderår, inom tre år från 
utgången av det kalenderår för vilken skat
ten borde ha betalts. 

Denna lag träder i kraft den 199 . 
Lagen tillämpas när en såld vara har leve

rerats eller en tjänst tillhandahållits, skyldig
het att betala skatt för en införd vara har 
uppkommit på det sätt som avses i 87 §, en 
vara eller en tjänst har tagits i eget bruk el
ler en vara har upphört att vara föremål för 
upplagringsföifarande den dag lagen träder i 
krqft eller senare. 

Genom denna lag upphävs 8 mom. i ik
rqftträdelsestadgandet till lagen den 29 de
cember 1995 om ändring av mervärdesskat
telagen. (1767/95). 

Lag 

om ändring av lagen om påförande av accis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/94) 3 § 2 mom., 6 §, 

11 § l, 2 och 4 mom., 13 § 2 mom., 20 § 3 mom., 54 § 3 mom. samt 62 § 3 och 4 mom., 
av dessa lagrum 3 § 2 mom., 11 § l och 4 mom., 13 § 2 mom. och 20 § 3 mom. sådana 

de lyder i lag av den 30 juni 1995 (900/95), samt 
fogas till 16 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 juni 1995, en 

ny 7 a-punkt som följer: 

Gällande lydelse 

Temporärt accisfria är produkter som im
porteras från en plats utanför gemenskapen 
och som hänförs till något suspensionsför
farande enligt artikel 84.1 a i rådets förord
ning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en 
tullkodex för gemenskapen, nedan tullkodex, 
eller som befinner sig på friområde eller i 
frilager. 

3 § 

Föreslagen lydelse 

Temporärt accisfria är produkter som im
porteras från en plats utanför gemenskapen 
och som hänförs till något suspensionsför
farande enligt artikel 84.1 a i rådets förord
ning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en 
tullkodex för gemenskapen, nedan tullkodex, 
eller till det föifarande för intern förpassning 
som avses i förordningens artikel 163, eller 
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Gällande lydelse 

6 § 
Med medlemsstat och gemenskapen avses 

i denna lag medlemsstaten och gemenskapen 
samt deras accisområden enligt Europeiska 
gemenskapens lagstiftning. 

Il§ 
När en produkt som överförts mellan Fin

land och en annan medlemsstat som tempo
rärt accisfri inte anländer till den mottagare 
som angivits i det i 51 § avsedda ledsagar
dokumentet skall för produkten betalas accis 
enligt denna lag, om 

l) produkten finns i Finland eller det kan 
antas att den har konsumerats här, 

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt 
produkten från Finland och det inte kan ut
redas var produkten är eller var den har kon
sumerats, eller om 

3) annat svinn av produkten än sådant som 
avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i 
Finland och den behöriga skattemyndigheten 
i destinationsmedlemsstaten har bekräftat att 
svinnet skall beskattas. 

Accisskyldig för den produkt som avses i 
l mom. är då den som har ställt säkerhet för 
överföring av produkterna. 

Denna paragraf gäller i tillämpliga delar 
produkter som importeras från områden 
utanför gemenskapen. Accisskyldig är då 
den som enligt stadgandena om tull ansvarar 
för tullskulden för produkterna. 

Föreslagen lydelse 

som befinner sig på friområde eller i frila
ger. 

6 § 
Med Finland avses i denna lag Finlands 

accisområde enligt Europeiska gemenskaper
nas lagstiftning samt landskapet A land. 

Med medlemsstat och gemenskapen avses 
i denna lag medlemsstatens och gemenska
pens accisområde enligt Europeiska gemen
skapemas lagstiftning. 

Om undantag som gäller landskapet A land 
i fråga om stadgandena i denna lag stadgas i 
lagen om undantag för landskapet A land i 
fråga om meJVärdesskatte- och accislagstift
ningen ( l ). 

Il§ 
När en produkt som överförs mellan Fin

land och en annan medlemsstat och på vil
ken skall tillämpas de stadganden som gäller 
temporärt accisfri överföring inte anländer 
till mottagaren, skall för produkten betalas 
accis enligt denna lag, om 

l) produkten finns i Finland eller det kan 
antas att den har konsumerats här, 

2) en auktoriserad lagerhållare har sänt 
produkten från Finland och det inte kan ut
redas var produkten är eller var den har kon
sumerats, eller om 

3) annat svinn av produkten än sådant som 
avses i 16 § 5 punkten har konstaterats i 
Finland och den behöriga skattemyndigheten 
i den medlemsstat som avsetts som destina
tionsmedlemsstat har fastställt storleken av 
det svinn som skall beskattas. 

Accisskyldig för den produkt som avses i 
l mom. är då den som är skyldig att ställa 
säkerhet för överföring av produkterna. 

Denna paragraf gäller i tillämpliga delar 
produkter som importeras från platser utan
för gemenskapen. Accisskyldig för produk
tema är då den som enligt stadgandena om 
tull ansvarar för tullskulden eller skulle an
svara för den, om de produkter som impor
teras från en plats som ligger inom gem en
skapens tullområde enligt artikel 3 i tullko
dex men utanför accisområdet importerades 
från en plats utanför tullområdet. 
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13§ 

För andra produkter än de som avses i 
l mom. fastställs accisen enligt de stadgan
den som är i kraft den dag då 

l) produkten har tagits emot i Finland, om 
det är frågan om en produkt som överförs 
från en annan medlemsstat, 

2) produkten i Finland har överlåtits i fri 
rörelse, om det är frågan om en produkt som 
importeras från ett område utanför gemen
skapens tullområde, sådant detta definieras i 
artikel 3 i tullkodex, 

3) det interna förpassningsförfarande som 
avses i artikel163 i tullkodex avslutas i Fin
land, om det är fråga om någon annan pro
dukt än en som avses i 2 punkten och som 
importeras från ett område utanför gemen
skapen. 

För andra produkter än de som avses i 
l mom. fastställs accisen enligt de stadgan
den som är i kraft den dag då 

l) produkten har tagits emot i Finland, om 
det är fråga om en produkt som överförs 
från en annan medlemsstat, eller 

2) tullmyndigheterna har godkänt anmälan 
om att produkten överlåtits i fri rörelse så
som mottagen på det sätt som avses i artikel 
67 i tullkodex en, om det är fråga om en pro
dukt som importeras från en plats utanför 
gemenskapen. 

16 § 
Accisfria är 

7 a) enligt vad som stadgas genom förord
ning, produkter som för officiellt bruk över
låts till någon av Europeiska gemenskaper
nas institutioner i Finland, om produktemas 
anskqffningspris inklusive accis är samman
lagt minst 500 mark, samt produkter som 
levereras till en sådan institution inom Euro
peiska gemenskapema som är placerad i en 
annan medlemsstat, under samma förutsätt
ningar som de under vilka accisfrihet bevil
jas i placeringsstaten, 

20 § 

V ad l och 2 m om. stadgar om produkter 
som medförs som resgods, tillämpas på mot
svarande sätt när sådana produkter i skatte
fria butiker i hamn eller på flygfält säljs till 
passagerare som avses i nämnda moment. 

Vad som i l och 2 mom. stadgas om pro
dukter som medförs som resgods tillämpas 
på motsvarande sätt när sådana produkter i 
skattefria butiker på en flygplats säljs till 
passagerare som avses i nämnda moment. · 

54§ 

Vid utförsel av produkter utanför gemen
skapen skall den tullanstalt som behandlat 
utförseln av produkterna från gemenskapens 
område, återsända till avsändaren av produk-

Vid utförsel av accispliktiga produkter 
utanför gemenskapen skall den tullanstalt 
som behandlat utförseln av produkterna från 
gemenskapens område, till avsändaren av 
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tema det för denne avsedda, kontrasignerade 
exemplaret av ledsagardokumentet 

Föreslagen lydelse 

produktema återsända det för denne avsed
da, kontrasignerade exemplaret av ledsagar
dokumentet. M ed denna utfartstullanstalt 
avses i tillämpliga delar den tullanstalt som 
avses i artikel 793.2 i kommissionens för
ordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpnings
föreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 
2913/92 om inrättande av en tullkodex för 
gemenskapen. 

62 § 

Varje näringsidkare skall på anmodan läm
na tullmyndigheten uppgifter om inköp av 
accispliktiga produkter och om eventuell 
återförsäljning av dessa. 

Tullmyndigheter har rätt att granska ut
rymmen, där man innehar eller i kommersi
ellt syfte behandlar accispliktiga produkter. 
Likaväl har tullmyndigheter rätt att hejda 
fordon och företa granskningar under pågå
ende varutransport. 

4. 

Var och en skall på anmodan lämna tull
myndigheten uppgifter om inköp, innehav, 
öveiföring och försäljning av accispliktiga 
produkter. 

Tullmyndigheter har rätt att få tillträde till 
lager och andra utrymmen där man innehar 
eller i kommersiellt syfte behandlar accis
pliktiga produkter samt att utföra nödvändig 
granskning. Likaså har tullmyndigheter rätt 
att hejda fordon och företa granskning av 
dem. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 

Lag 
om ändring av lagen om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombonl på 

passagerarfartyg i utrikestrafik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 13 juni 1969 om beskattning i vissa fall av varor, som säljes ombord på 

passagerarfartyg i utrikestrafik (397/69) l § l room., 2 och 3 §§, 4 § l room. samt 5 och 
7 §§, 

av dessa lagrum 4 § l m om. sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 ( 494/77) och 5 § 
sådan den lyder i lag av den 31 maj 1985 ( 433/85), samt 

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

l § l § 
För vara, vilken från tullområdet överlåtes För en vara, som i Finland överlåts till ett 
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till fartyg, som uteslutande går i trafik mel
lan Finland och Sverige, Danmark eller Nor
ge, för att ombord på detta säljas till passa
gerare, skall skatter och avgifter erläggas i 
enlighet med vad i denna lag är stadgat. 

2 § 
I de fall som avses i l § skall för inhemsk 

vara samt för utländsk vara, som förtullats i 
Finland, erläggas omsättningsskatt och accis 
samt för utländsk vara, som icke förtullats i 
Finland, tull, omsättningsskatt samt andra 
skatter och avgifter, som i samband med 
import skall uppbäras till staten. 

3 § 
Skyldig att erlägga skatter och avgifter, 

som skall uppbäras med stöd av denna lag, 
är den som anmäler vara till tullklarering för 
det syfte som nämnts i l § l mom. 

4 § 
Vid tillämpningen av denna lag skall för 

inhemsk vara samt för förtullad utländsk 
vara omsättningsskatt erläggas enligt det 
procenttal som stadgats i 27 § l mom. lagen 
angående omsättningsskatt, beräknat på var
ans försäljningspris utan omsättningsskatt 
eller på motsvarande pris vid överlåtelse till 
fartyg, samt accis enligt de grunder .. som 
stadgats för beskattning i hemlandet. Over
låtes vara av annan än i lagen angående om
sättningsskatt (532/63) avsedd skattskyldig, 
skall omsättningsskatt likväl icke erläggas. 

5 § 
Skatter och avgifter som skall erläggas 

med stöd av denna lag uppbärs inte för den 
mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror, cho
klad och andra konfektyrer, parfymvaror, 

Föreslagen lydelse 

sådant fartyg i trafik mellan Finland och 
Sverige eller Danmark som på nämnda 
sträcka gör ett uppehåll på eller vars av
gångsort är belägen i landskapet A land, för 
att ombord på fartyget säljas till passagerare, 
skall skatter och avgifter betalas i enlighet 
med vad som stadgas i denna lag. Lagen 
tillämpas också på fartyg i trafik mellan Fin
land och N arge. 

2 § 
I de fall som avses i l § skall för varan 

betalas mervärdesskatt och accis. För andra 
än gemenskapsvaror skall dessutom betalas 
tull samt andra skatter och avgifter som 
skall uppbäras vid import. 

3 § 
Skyldig att betala skatter och avgifter som 

skall uppbäras med stöd av denna lag är den 
som överlåter en vara till ett fartyg i enlig
het med J§. 

En skattskyldig som avses i J mom. skall 
när varorna överlåts till fartyget lämna tull
myndigheten en deklaration av vilken fram
går varornas art och antal samt andra upp
gifter och handlingar som tullstyrelsen be
stämmer och som behövs för beskattningen. 

4 § 
Vid tillämpningen av denna lag skall mer

värdesskatt betalas enligt det procenttal som 
stadgas i 8 kap. mervärdesskattelagen 
(J 50J/93), beräknat på varans försäljnings
pris utan mervärdesskatt eller på motsvaran
de pris vid överlåtelse till fartyg, samt accis 
enligt de grunder som stadgats för beskatt
ning i hem landet. 

5 § 
Skatter och avgifter som skall betalas med 

stöd av denna lag uppbärs inte för den 
mängd alkoholdrycker, öl, tobaksvaror, cho
klad och andra sötsaker, parfymvaror, kos-
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kosmetiska preparat och toalettmedel som 
motsvarar fartygspassageramas behov. När
mare stadganden om de varumängder som 
avses i denna paragraf utfårdas genom för
ordning. 

Föreslagen lydelse 

metika och toalettmedel som motsvarar far
tygspassageramas behov. 

Accis uppbärs inte heller för den mängd 
läskedrycker som motsvarar passagerarnas 
behov. 

De varumängder som avses i l och 
2 mom. fastställs av den ifrågavarande tull
myndigheten på basis av fartygets storlek, 
trifikområde och andra omständigheter. 

6 § 

7 § 
Skatter och avgifter, som skall avläggas 

med stöd av denna lag, uppbäres av tullver
ket i samband med varans tullklarering. Om 
erläggande av skatter och avgifter samt om 
sökande av ändring och även i övrigt gäller i 
tillämpliga delar vad om tull är stadgat eller 
bestämt. 

Mervärdesskatt som har betalts enligt den
na lag berättigar inte till avdrag eller åter
bäring vid mervärdesbeskattningen. 

7 § 
Tullverket uppbär de skatter och avgifter 

som skall betalas enligt denna lag. 
Om betalning av skatter och avgifter samt 

om sökande av ändring och även i övrigt 
gäller i tillämpliga delar vad som stadgas 
eller bestäms om tull. 

Denna lag träder i krqft den 199 . 
Lagen tillämpas på varor som överlåts till 

fartyg den dag lagen träder i krqft eller sena
re. 


