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ANSÖKAN OM NÄRINGSRÄTT
(Näringsrättslagen 4 §)

Tillfällig
Permanent

Sökande

Adress och telefon

Kontaktperson

e-post
Driftsställe

Sökandens hemort

Arbete/verksamhet som ansökan gäller samt tidpunkt (datum)

Arbets-/verksamhetsspråk
*Styrelsemedlemmar/bolagsmän med åländsk hembygdsrätt eller som har varit bosatta på Åland
under minst fem år

*Vilka lokala resurser används i verksamheten (t.ex. anställda, lokala råvaror och lokala tjänster)?

*På vilket sätt sker en betydande förädling av varor och tjänster på Åland

Ort och tid

Underskrift

* Fylls i av bolag som söker om permanent näringsrätt
Bilagor:
För enskild näringsidkare: Ämbetsbetyg, Hemortsintyg, Självrådighetsintyg
(intygen fås från magistratsenheten vid Statens ämbetshus)
För bolag (tillfälllig näringsrätt): Handelsregisterutdrag på svenska, Fullmakt för ombud
För bolag (permanent näringsrätt): Hemortsintyg över styrelsemedlemmar/ bolagsmän
utan åländsk hembygdsrätt, Handelsregisterutdrag, Fullmakt för ombud

Den åländska näringsrätten
Vad är näringsrätt?
Rätten att utöva näring i landskapet brukar kallas näringsrätt. Näringsverksamhet handlar
om ekonomiskt förvärv. Till näringsverksamhet hör även yrkesutövning som självständig företagare.
Tillstånd behövs däremot inte
* om ett yrke utövas i anställningsförhållande
* om näringen endast bedrivs tillsammans med make/maka eller omyndiga barn och om affärslokal
eller kontor inte används (s.k. självförsörjning)
* för att idka fiske och jordbruk
* om verksamheten inte anses utgöra näringsverksamhet
Vem kan få näringsrätt?
Näringsrätt kan fås på olika sätt. Tillstånd behövs inte då en enskild näringsidkare har åländsk
hembygdsrätt eller om den enskilda näringsidkaren har bott på Åland under minst fem år.
Bolag måste alltid ansöka om näringsrätt. Bolag som har hemort i landskapet och vars samtliga
styrelsemedlemmar har hembygdsrätt eller har bott i landskapet under minst fem år kan inte utan
särskilda skäl förvägras näringsrätt.
Landskapsregeringen kan bevilja en permanent eller tillfällig näringsrätt. Utgångspunkten är att ett
bolag inte kan få en permanent näringsrätt om bolaget inte har en klar anknytning till Åland.
Huvudregeln är att bolaget ska ha sin hemort på Åland och att minst 2/3 av styrelsemedlemmarna
har hembygdsrätt eller har bott på Åland under minst fem år.
Om en permanent näringsrätt inte kan beviljas är det möjligt att söka om en tillfällig näringsrätt.
Landskapsregeringen kan då avvika från de krav som ställs i samband med ansökningar om
permanent näringsrätt. Utgångspunkten är att tillfälliga näringsrätter inte beviljas för mer än fem år.
Landskapsregeringen kan fastställa villkor i tillstånden.
Hur ansöks om näringsrätt?
Sökanden fyller i ansökningsblanketten och lämnar in den med bilagor till Ålands landskapsregering.
Om ansökan är komplett brukar handläggningstiden inte överstiga två veckor.
Avgiften för näringsrätt är 80 euro (enskild näringsidkare), 165 euro (bolag eller annan
sammanslutning), 30 euro (tillfällig näringsrätt).
Detta informationsblad innehåller endast allmän information och är inte nödvändigtvis heltäckande.
Lagstiftningen om rätt att utöva näring ingår i självstyrelselag för Åland (71/1991) och landskapslag
om rätt att utöva näring (47/1996).
Riktlinjer för när permanent och tillfällig näringsrätt beviljas framgår av landskapsregeringens beslut
nr 67/23.12.1999 (Dnr K10/99/1/57).

