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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av mervärdesskattelagen, 18 b § i lagen 
om undantag för landskapet Åland i fråga om mervär-
desskatte- och accislagstiftningen och 3 § i lagen om skatt 
på vissa försäkringspremier 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås ändringar av 
mervärdesskattesatserna och försäkringspre-
mieskattesatsen.  

Enligt förslaget ska den allmänna mervär-
desskattesatsen höjas från 22 procent till 
23 procent. Det föreslås att den skattesats 
som tillämpas på livsmedel och foder ska hö-
jas från 12 procent till 13 procent och att den 
skattesats som tillämpas på restaurang- och 
cateringtjänster ska sänkas från 22 procent 
till 13 procent. Skattesatsen för böcker, lä-
kemedel, idrottstjänster, persontransporter, 
inkvarteringstjänster, televisionslicensintäk-

ter, kultur- och underhållningsevenemang, 
konstverk som upphovsmannen säljer, all 
import av konstverk, ersättningar för upp-
hovsrätt som upphovsrättsorganisationerna 
får, frisertjänster samt vissa små reparations-
tjänster föreslås bli höjd från 8 procent till 
9 procent. 

Det föreslås att försäkringspremieskatten 
ska höjas från 22 procent till 23 procent. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2010. 
Propositionen hänför sig till budgetproposi-

tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

————— 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

1.1 Mervärdesskattelagen 

Enligt gällande 84 § i mervärdesskattelagen 
(1501/1993) är den allmänna skattesatsen 
22 procent av skattegrunden. Enligt 85 § ska 
en reducerad skattesats på 17 procent tilläm-
pas på livsmedel och foder. Med stöd av lag 
785/2008 sjunker denna skattesats till 
12 procent vid ingången av oktober 2009. 

Enligt 85 a § tillämpas en reducerad skatte-
sats på 8 procent på böcker, läkemedel, id-
rottstjänster, persontransporter, inkvarte-
ringstjänster, televisionslicensintäkter, kul-
tur- och underhållningsevenemang, konst-
verk som upphovsmannen säljer, all import 
av konstverk, ersättningar för upphovsrätt 
som upphovsrättsorganisationerna får, friser-
tjänster samt små reparationstjänster som av-
ser cyklar, skor, lädervaror, kläder och hus-
hållslinne. 

En gemensam skattebas och skattesats-
struktur inom mervärdesskattesystemen för 
EU:s medlemsstater har fastställts genom rå-

dets direktiv 2006/112/EG av den 28 novem-
ber 2006 om ett gemensamt system för mer-
värdesskatt. Enligt artikel 98 i direktivet får 
medlemsstaterna tillämpa högst två reduce-
rade skattesatser på leveranser av nyttigheter 
i de kategorier som anges i bilaga III, bland 
annat på leveranser av livsmedel. Enligt den 
ändring av direktivet (2009/47/EG) som 
trädde i kraft vid ingången av juni 2009 kan 
medlemsstaterna numera tillämpa en reduce-
rad skattesats också på restaurang- och cate-
ringtjänster. Den reducerade skattesatsen för 
livsmedel kan inte tillämpas på alkohol-
drycker. När det gäller restaurang- och cate-
ringtjänster kan medlemsstaten utesluta alko-
holdrycker från tillämpningen av den reduce-
rade skattesatsen. Enligt artikel 99 ska den 
sänkta skattesatsens nivå vara minst 5 pro-
cent. 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Matti Vanhanens andra regering konstateras 
det att mervärdesskatten på livsmedel sänks 
från 17 procent till 12 procent för att beskatt-
ningen ska bli rättvisare. I samband med 
uppgörandet av budgeten för 2008 beslöt re-
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geringen att sänkningen genomförs vid in-
gången av oktober 2009. Ändringen genom-
fördes genom lag 785/2008. Ett av målen i 
regeringsprogrammet är också att mervärdes-
skattesatsen för restauranger och personal-
matsalar ska sänkas till samma nivå som 
mervärdesskatten på livsmedel. 

I syfte att förbättra konkurrenssituationen 
mellan den mat som säljs i butikerna och re-
staurangmaten föreslås att samma skattesats 
ska tillämpas på livsmedel och restaurangmat 
från och med ingången av juli 2010.  

Av statsekonomiska orsaker föreslås att ni-
vån på både den allmänna skattesatsen och 
de reducerade skattesatserna ska höjas med 
en procentenhet vid ingången av juli 2010. 
Skattesatsen för livsmedel, foder samt restau-
rang- och cateringtjänster blir 13 procent. På 
motsvarande sätt som i fråga om livsmedel 
ska den reducerade skattesatsen för restau-
rang- och cateringtjänster inte gälla alkohol-
drycker eller tobaksprodukter.  

Den allmänna mervärdesskattesatsen före-
slås bli 23 procent. Enligt förslaget ska en 
reducerad skattesats på 9 procent tillämpas 
på böcker, läkemedel, idrottstjänster, person-
transporter, inkvarteringstjänster, televisions-
licensintäkter, kultur- och underhållnings-
evenemang, konstverk som upphovsmannen 
säljer, all import av konstverk, ersättningar 
för upphovsrätt som upphovsrättsorganisa-
tionerna får, frisertjänster samt små repara-
tionstjänster som avser cyklar, skor, läderva-
ror, kläder och hushållslinne. 

Ändringarna av skattesatserna genomförs 
genom en ändring av 84—85 b § i mervär-
desskattelagen och 18 b § i lagen om undan-
tag för landskapet Åland i fråga om mervär-
desskatte- och accislagstiftningen. I syfte att 
förenhetliga begreppen föreslås dessutom 
vissa ändringar av teknisk natur i mervärdes-
skattelagen. 
 
1.2 Lagen om skatt på vissa försäkrings-

premier 

Bestämmelser om föresäkringspremieskatt 
ingår i lagen om skatt på vissa försäkrings-
premier (664/1966). Enligt 3 § utgör skatten 
22 procent av försäkringspremier utan skatt.  

Försäkringspremieskatten har varit lika stor 
som mervärdesskatten. Enligt förslaget ska 

försäkringspremieskatten höjas lika mycket 
som den allmänna mervärdesskattesatsen. 
Försäkringspremieskattesatsen blir 23 pro-
cent vid ingången av juli 2010. 
 
2  Proposi t ionens ekonomiska kon-

sekvenser 

2.1 Mervärdesskattelagen 

Inledning 
 

Statens ekonomiska forskningscentral har 
med hjälp av en allmän jämviktsmodell 
(VATTAGE) räknat ut vilka totalekonomiska 
konsekvenser ändringarna av skattesatserna 
har.  

Beräkningarna har gjorts enligt 2009 års 
nivå. I beräkningarna har det inte beaktats att 
mervärdesskattesatsen på livsmedel sänks till 
12 procent vid ingången av oktober 2009. 
Beräkningarna har gjorts utgående från att 
skattesatsen för livsmedel sjunker från 
17 procent till 13 procent och skattesatsen för 
restaurangtjänster från 22 procent till 13 pro-
cent samt att den allmänna skattesatsen stiger 
till 23 procent och den reducerade skattesat-
sen från 8 procent till 9 procent. I det följan-
de granskas sänkningens omedelbara konse-
kvenser under reformens 12 första månader.  

Konsumentpriserna på livsmedel har stigit 
avsevärt sedan början av 2007 till följd av att 
världsmarknadspriserna på livsmedel, ener-
gipriserna och arbetskraftskostnaderna stigit. 
I beräkningarna har man inte strävat efter att 
simulera en exceptionell kostnads- och infla-
tionsutveckling, utan beräkningarna i model-
len utgår från antagandet att prisutvecklingen 
är jämn.  
 
Totalekonomiska konsekvenser 
 

Till följd av ändringarna av skattesatserna 
ökar bruttonationalprodukten med 0,1 pro-
cent av basscenariot för samhällsekonomin. 
Den totala efterfrågan på varor och tjänster 
ökar med 0,4 procent.  

Den inhemska produktionen av livsmedel 
ökar med 0,4 procent och produktionen av 
restaurang- och cateringtjänster med 3,4 pro-
cent.  
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En sänkning av mervärdesskattesatsen för 
livsmedel leder till ett bortfall på ca 405 mil-
joner euro per år i skatteinkomsterna och en 
sänkning av mervärdesskattesatsen för re-
staurangmat till ett bortfall på ca 260 miljo-
ner euro per år. Som motvikt till skattebort-
fallet ger en höjning av den allmänna skatte-
satsen ca 485 miljoner euro och en höjning 
av den ena reducerade skattesatsen ca 70 mil-
joner euro. Reformens kalkylerade totala 
konsekvenser för skatteinkomsterna är ett år-
ligt bortfall på ca 110 miljoner euro. 
 
Priseffekt 
 

Livsmedel är nödvändighetsartiklar och 
priselasticiteten för dem är lägre än den är för 
nyttigheter i allmänhet. En sänkning av skat-
ten på livsmedel leder knappast till att kon-
sumtionen av mat ökar, utan till att konsu-
menternas allmänna köpkraft förbättras. Pris-
elasticiteten för efterfrågan på restaurang- 
och cateringtjänster är däremot hög, och en 
sänkning av skattesatsen ökar på ett effektivt 
sätt efterfrågan på restaurangmat. Annan 
konsumtion ökar när mervärdesskatten på 
livsmedel sjunker. 

Enligt den modell som Statens ekonomiska 
forskningscentral använder antas sänkningen 
av skattesatsen överföras till sitt fulla belopp 
på konsumentpriserna. En övergång till en 
skattesats på 13 procent innebär alltså att pri-
serna på livsmedel sjunker med 3,4 procent 
och priserna på restaurangmat med 7,4 pro-
cent. 

Reformen inverkar knappast alls på kon-
sumentprisindexet, eftersom prisstegringen 
till följd av höjningen av skattesatserna upp-
häver skattesänkningens effekt på priset. 
 
Konsekvenser för sysselsättningen 
 

Till följd av skattesänkningen ökar syssel-
sättningen med 9 500 personer, medan höj-
ningen av skattesatserna har negativ inverkan 
på sysselsättningen, och därför stannar ök-
ningen i den totala sysselsättningen på 4 800 
personer. Arbetsplatserna inom restaurang-
tjänster ökar med 3 000. Inom handeln och 
livsmedelsindustrin tillkommer några hundra 
nya arbetsplatser. 
 

Konsekvenser för statsbudgeten 
 

En höjning av den allmänna mervärdes-
skattesatsen från 22 procent till 23 procent 
innebär, beräknat enligt 2010 års nivå, en år-
lig ökning i skatteinkomsterna på ca 503 mil-
joner euro, varav ca 160 miljoner euro hänför 
sig till 2010.  

En höjning av mervärdesskattesatsen för 
livsmedel och foder från 12 procent till 
13 procent innebär en årlig ökning i skattein-
komsterna på ca 108 miljoner euro, varav ca 
35 miljoner euro hänför sig till 2010. En höj-
ning av den ena reducerade skattesatsen från 
8 procent till 9 procent ökar skatteinkomster-
na med ca 73 miljoner euro per år, varav ca 
24 miljoner euro hänför sig till 2010.  

En sänkning av skattesatsen för restaurang- 
och cateringtjänster från 22 procent till 
13 procent innebär ett årligt bortfall i skatte-
inkomsterna på ca 258 miljoner euro, varav 
ca 86 miljoner euro hänför sig till 2010. 

I sin helhet innebär de föreslagna mervär-
deskattesatserna från ingången av juli 2010 
att skatteinkomsterna ökar med ca 426 miljo-
ner euro per år, varav ca 133 miljoner euro 
hänför sig till 2010. 
 
2.2 Lagen om skatt på vissa försäkrings-

premier 

Höjningen av försäkringspremieskatten till 
23 procent innebär en ökning i skatteinkoms-
terna med ca 27 miljoner euro per år. År 
2010 är ökningen ca 9 miljoner euro. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid finansministe-
riet. Propositionens ekonomiska konsekven-
ser har utretts vid Statens ekonomiska forsk-
ningscentral. 
 
4  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2010 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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5  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2010.  

I ikraftträdandebestämmelsen föreslås ingå 
bestämmelser om undantag från huvudre-

gelns leveransprincip när det gäller för-
skottsbetalningar och gemenskapsinterna 
förvärv. 

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

 
 

Lagförslaget 

1. 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 4, 25 a och 26 §, 39 § 

3 mom., 84 och 85 §, i 85 a § 1 mom. det inledande stycket, 85 b § och 209 c § 1 mom.,  
sådana de lyder, 4, 25 a och 39 § 3 mom. i lag 1218/1994, 26 § i lag 1061/2007, 84 § i lag 

381/1996, 85 § i lagarna 1265/1997, och 785/2008, i 85 a § 1 mom. det inledande stycket i lag 
1071/2002, 85 b § i nämnda lag 1265/1997 samt 209 c § 1 mom. i lagarna 325/2003 och 
331/2005, som följer: 
 

4 § 
Ett sådant allmännyttigt samfund som av-

ses i inkomstskattelagen (1535/92) är skatt-
skyldigt endast om den inkomst som har er-
hållits från en sådan verksamhet som det be-
drivit enligt nämnda lag anses som skatte-
pliktig näringsinkomst för samfundet. Ett 
allmännyttigt samfund är dock skattskyldigt 
för tagande i eget bruk av restaurang- eller 
cateringtjänster enligt de förutsättningar som 
stadgas i 25 a § och för tagande i eget bruk 
av tjänst som hänför sig till besittande av fas-
tighet enligt de förutsättningar som stadgas 
i 32 §. 
 

25 a § 
En restaurang- eller cateringtjänst som 

överlåts till personalen anses tagen i eget 
bruk även när tjänsten inte överlåts i sam-
band med skattepliktig rörelse och motsva-
rande tjänster inte säljs till utomstående. 
 

26 § 
Staten ska inte betala skatt på eget bruk av 

en vara eller tjänst. Staten ska dock betala 
skatt på eget bruk av en restaurang- eller ca-
teringtjänst i de fall som avses i 25 a § och på 

eget bruk av en byggtjänst i de fall som avses 
i 31 § 1 mom. och 33 §. 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skatt ska dock inte betalas för restaurang- 
eller cateringtjänst till dem som utbildas vid 
en läroinrättning om tjänsten ges i samband 
med utbildningen och normalt anknyter till 
utbildningen.  
 

84 § 
I skatt ska betalas 23 procent av skat-

tegrunden, om inte något annat stadgas i 
85—85 a §. 
 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt för 

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

1) matvaror, drycker och andra ämnen som 
är avsedda att som sådana förtäras av männi-
skor samt råvaror och kryddor, konser-
veringsmedel, färger eller andra tillsatsäm-
nen som används vid framställning eller kon-
servering av dem (livsmedel), 
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2) restaurang- och cateringtjänster, med 
undantag för överlåtelser av varor som avses 
i 2 mom. 3 punkten, 

3) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (fo-
dermedel). 

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta 
skattesatsen tillämpas inte på 

1) levande djur, 
2) vattenledningsvatten, 
3) alkoholdrycker som avses i lagen om ac-

cis på alkohol och alkoholdrycker och to-
baksprodukter, eller på 

4) varor och gifter som avses i 85 a § 1 
mom. 6 punkten. 
 

85 a §  
För försäljning av följande tjänster samt för 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, 
överföring från upplagringsförfarande och 
import av följande varor ska i skatt betalas 9 
procent av skattegrunden:  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

85 b § 
Med avvikelse från 85 och 85 a § ska i 

skatt betalas 23 procent av skattegrunden av 
sådana förpackningar och transportförnöden-
heter som berättigar till ersättning vid åter-
sändande. 
 

209 c § 
Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1—10 

punkten behöver följande fakturor innehålla 
endast de uppgifter som nämns nedan i 3 
mom.: 

1) fakturor på högst 250 euro,  

2) fakturor i minuthandeln eller i annan 
jämförbar försäljningsverksamhet som nästan 
uteslutande riktar sig till privatpersoner, 

3) fakturor för restaurang- eller catering-
tjänster eller persontransport, med undantag 
för fakturor för tjänster som är avsedda för 
vidareförsäljning, 

4) verifikationer som skrivs ut av parker-
ingsautomater och andra liknande anordning-
ar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 
Om inte något annat föreskrivs nedan, ska 

lagen tillämpas om en såld vara eller tjänst 
har levererats eller en vara eller en tjänst har 
tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt för-
värv har gjorts, en vara har överförts från 
upplagringsförfarande eller skyldigheten att 
betala skatt för en importerad vara med stöd 
av 87 § har uppstått efter det att lagen har 
trätt i kraft. 

Lagen tillämpas på de understöd och bidrag 
som hänförs till skattegrunden, ersättningar 
som Rundradion Ab får ur statens televi-
sions- och radiofond och ersättningar som 
Ålands radio och TV Ab får av inkomsterna 
från televisionsavgifter, vilka har erhållits ef-
ter att lagen har trätt i kraft. 

På vederlaget eller den del av vederlaget 
för försäljningen av en vara eller tjänst som 
har influtit innan denna lag trädde i kraft till-
lämpas de skattesatser som gällde vid ikraft-
trädandet. 

Lagen ska tillämpas på sådana gemen-
skapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § 
hänförs till kalendermånader som följer efter 
lagens ikraftträdande. 

————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 

3 §, sådan den lyder i lag 928/1992, som följer: 
 

3 § 
Skattebeloppet utgör 23 procent av försäk-

ringspremier utan skatt. 
——— 

Denna lag träder i kraft den     2010. 
Lagen tillämpas på försäkringspremier som 

hänför sig till eller betalas den dag då lagen 
träder i kraft eller därefter. 

————— 

3. 

Lag 

om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- 
och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervär-

desskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) det inledande stycket i 18 b § 1 mom., sådant 
det lyder i lag 1072/2002, som följer: 
 

18 b § 
För import av sådana samlarföremål och 

antikviteter som avses i 79 d och 79 e § mer-
värdesskattelagen skall i skatt betalas 9 pro-
cent av skattegrunden när: 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  2010. 
Denna lag tillämpas på varor när skyldig-

heten att betala skatt för en importerad vara 
har uppstått efter det att lagen har trätt i kraft. 

————— 
 

Helsingfors den 15 september 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Finansminister Jyrki Katainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

1. 

Lag 

om ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 4, 25 a och 26 §, 39 § 

3 mom., 84 och 85 §, i 85 a § 1 mom. det inledande stycket, 85 b § och 209 c § 1 mom.,  
sådana de lyder, 4, 25 a och 39 § 3 mom. i lag 1218/1994, 26 § i lag 1061/2007, 84 § i lag 

381/1996, 85 § i lagarna 1265/1997, och 785/2008, i 85 a § 1 mom. det inledande stycket i lag 
1071/2002, 85 b § i nämnda lag 1265/1997 samt 209 c § 1 mom. i lagarna 325/2003 och 
331/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 
Ett sådant allmännyttigt samfund som avses 

i inkomstskattelagen (1535/92) är skattskyl-
digt endast om den inkomst som har erhållits 
från en sådan verksamhet som det bedrivit en-
ligt nämnda lag anses som skattepliktig när-
ingsinkomst för samfundet. Ett allmännyttigt 
samfund är dock skattskyldigt för tagande i 
eget bruk av serveringstjänster enligt de för-
utsättningar som stadgas i 25 a § och för ta-
gande i eget bruk av tjänst som hänför sig till 
besittande av fastighet enligt de förutsättning-
ar som stadgas i 32 §.  
 

4 § 
Ett sådant allmännyttigt samfund som av-

ses i inkomstskattelagen (1535/92) är skatt-
skyldigt endast om den inkomst som har er-
hållits från en sådan verksamhet som det be-
drivit enligt nämnda lag anses som skatte-
pliktig näringsinkomst för samfundet. Ett 
allmännyttigt samfund är dock skattskyldigt 
för tagande i eget bruk av restaurang- eller 
cateringtjänster enligt de förutsättningar som 
stadgas i 25 a § och för tagande i eget bruk 
av tjänst som hänför sig till besittande av fas-
tighet enligt de förutsättningar som stadgas 
i 32 §. 
 

 
25 a § 

En serveringstjänst som överlåts till perso-
nalen anses tagen i eget bruk även när ser-
veringstjänsten inte överlåts i samband med 
skattepliktig rörelse och motsvarande tjänster 
inte säljs till utomstående.  
 

25 a § 
En restaurang- eller cateringtjänst som 

överlåts till personalen anses tagen i eget 
bruk även när tjänsten inte överlåts i sam-
band med skattepliktig rörelse och motsva-
rande tjänster inte säljs till utomstående. 
 

 
26 § 

Staten ska inte betala skatt på eget bruk av 
en vara eller tjänst. Staten ska dock betala 
skatt på eget bruk av en serveringstjänst i de 
fall som avses i 25 a § och på eget bruk av en 
byggtjänst i de fall som avses i 31 § 1 mom. 
och 33 §. 
 

26 § 
Staten ska inte betala skatt på eget bruk av 

en vara eller tjänst. Staten ska dock betala 
skatt på eget bruk av en restaurang- eller ca-
teringtjänst i de fall som avses i 25 a § och 
på eget bruk av en byggtjänst i de fall som 
avses i 31 § 1 mom. och 33 §. 
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39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skatt skall dock inte betalas för servering 
till dem som utbildas vid en läroinrättning om 
serveringen sker i samband med utbildningen 
och normalt anknyter till utbildningen. 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skatt ska dock inte betalas för restaurang- 
eller cateringtjänst till dem som utbildas vid 
en läroinrättning om tjänsten ges i samband 
med utbildningen och normalt anknyter till 
utbildningen.  
 

 
84 § 

I skatt skall betalas 22 procent av skat-
tegrunden, om inte något annat stadgas i 85—
85 a §§. 

84 § 
I skatt ska betalas 23 procent av skat-

tegrunden, om inte något annat stadgas i 
85—85 a §. 
 

 
85 § 

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

1) matvaror, drycker och andra ämnen som 
är avsedda att som sådana förtäras av männi-
skor samt råvaror och kryddor, konser-
veringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen 
som används vid framställning eller konser-
vering av dem (livsmedel), 

2) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (fo-
dermedel). 
 
 
 

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta 
skattesatsen tillämpas inte på 

1) serveringsverksamhet, 
2) levande djur, 
3) vattenledningsvatten, 
4) alkoholdrycker som avses i lagen om ac-

cis på alkohol och alkoholdrycker och to-
baksprodukter, eller på 

5) varor och gifter som avses i 85 a § 1 
mom. 6 punkten. 
 

85 § 
För försäljning av följande tjänster samt för 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, över-
föring från upplagringsförfarande och import 
av följande varor ska i skatt betalas 
13 procent av skattegrunden: 

1) matvaror, drycker och andra ämnen som 
är avsedda att som sådana förtäras av männi-
skor samt råvaror och kryddor, konser-
veringsmedel, färger eller andra tillsatsämnen 
som används vid framställning eller konser-
vering av dem (livsmedel), 

2) restaurang- och cateringtjänster, med 
undantag för överlåtelser av varor som avses 
i 2 mom. 3 punkten, 

3) fodermedel och foderblandningar samt 
råvaror och tillsatsämnen som är avsedda för 
tillverkningen av sådana, industriavfall att 
användas som djurfoder samt foderfisk (fo-
dermedel). 

Den med stöd av 1 mom. 1 punkten sänkta 
skattesatsen tillämpas inte på 

1) levande djur, 
2) vattenledningsvatten, 
3) alkoholdrycker som avses i lagen om ac-

cis på alkohol och alkoholdrycker och to-
baksprodukter, eller på 

4) varor och gifter som avses i 85 a § 1 
mom. 6 punkten. 
 

 
85 a § 

För försäljning av följande tjänster samt 
försäljning, gemenskapsinterna förvärv, över-
föring från upplagringsförfarande och import 
av följande varor skall i skatt betalas 8 pro-

85 a §  
För försäljning av följande tjänster samt för 

försäljning, gemenskapsinterna förvärv, över-
föring från upplagringsförfarande och import 
av följande varor ska i skatt betalas 9 procent 



 RP 137/2009 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

9

cent av skattegrunden: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

av skattegrunden:  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
85 b § 

Med avvikelse från 85 och 85 a § skall i 
skatt betalas 22 procent av skattegrunden av 
sådana förpackningar och transportförnöden-
heter som berättigar till ersättning vid åter-
sändande. 
 

85 b § 
Med avvikelse från 85 och 85 a § ska i 

skatt betalas 23 procent av skattegrunden av 
sådana förpackningar och transportförnöden-
heter som berättigar till ersättning vid åter-
sändande. 
 

 
209 § 

Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1–10 
punkten behöver följande fakturor innehålla 
endast de uppgifter som nämns nedan i 3 
mom.: 

1) fakturor på högst 250 euro,  
2) fakturor i minuthandeln eller i annan 

jämförbar försäljningsverksamhet som nästan 
uteslutande riktar sig till privatpersoner, 

3) fakturor för serveringstjänster eller per-
sontransport, med undantag för fakturor för 
tjänster som är avsedda för vidareförsäljning, 
 

4) verifikationer som skrivs ut av parker-
ingsautomater och andra liknande anordning-
ar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

209 c § 
Med avvikelse från 209 b § 2 mom. 1—10 

punkten behöver följande fakturor innehålla 
endast de uppgifter som nämns nedan i 3 
mom.: 

1) fakturor på högst 250 euro,  
2) fakturor i minuthandeln eller i annan 

jämförbar försäljningsverksamhet som nästan 
uteslutande riktar sig till privatpersoner, 

3) fakturor för restaurang- eller catering-
tjänster eller persontransport, med undantag 
för fakturor för tjänster som är avsedda för 
vidareförsäljning, 

4) verifikationer som skrivs ut av parker-
ingsautomater och andra liknande anordning-
ar. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den     20 . 
Om inte något annat föreskrivs nedan, ska 

lagen tillämpas om en såld vara eller tjänst 
har levererats eller en vara eller en tjänst 
har tagits i eget bruk, ett gemenskapsinternt 
förvärv har gjorts, en vara har överförts från 
upplagringsförfarande eller skyldigheten att 
betala skatt för en importerad vara med stöd 
av 87 § har uppstått efter det att lagen har 
trätt i kraft. 

Lagen tillämpas på de understöd och bi-
drag som hänförs till skattegrunden, ersätt-
ningar som Rundradion Ab får ur statens te-
levisions- och radiofond och ersättningar 
som Ålands radio och TV Ab får av inkoms-
terna från televisionsavgifter, vilka har er-
hållits efter att lagen har trätt i kraft. 

På vederlaget eller den del av vederlaget 
för försäljningen av en vara eller tjänst som 
har influtit innan denna lag trädde i kraft till-
lämpas de skattesatser som gällde vid ikraft-
trädandet. 
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Lagen ska tillämpas på sådana gemen-
skapsinterna varuförvärv som enligt 138 b § 
hänförs till kalendermånader som följer efter 
lagens ikraftträdande. 

——— 
 

————— 
 

2. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 

3 §, sådan den lyder i lag 928/1992, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Skattebeloppet utgör 22 procent av försäk-

ringspremier utan skatt.  
 

3 § 
Skattebeloppet utgör 23 procent av försäk-

ringspremier utan skatt. 
——— 

Denna lag träder i kraft den     2010. 
Lagen tillämpas på försäkringspremier 

som hänför sig till eller betalas den dag då 
lagen träder i kraft eller därefter. 

——— 
 

————— 
 

3. 

Lag 

om ändring av 18 b § i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- 
och accislagstiftningen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervär-

desskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) det inledande stycket i 18 b § 1 mom., sådant 
det lyder i lag 1072/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 b § 
För import av sådana samlarföremål och 

antikviteter som avses i 79 d och 79 e § mer-

18 b §
För import av sådana samlarföremål och 

antikviteter som avses i 79 d och 79 e § mer-
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värdesskattelagen skall i skatt betalas 8 pro-
cent av skattegrunden när: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

värdesskattelagen skall i skatt betalas 9 pro-
cent av skattegrunden när: 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  2010. 
Denna lag tillämpas på varor när skyldig-

heten att betala skatt för en importerad vara 
har uppstått efter det att lagen har trätt i 
kraft. 

——— 
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