FÖRETAGARE – PÅ SPÄNNANDE ÅLAND
Utåt sett kan Åland uppfattas som en avskild ö som man bara passerar med
kryssningsfartyg nu och då. Åland är dock ett livskraftigt samhälle med ett sjudande
näringsliv och stark handel med omvärlden. Trots sina 30 000 invånare har Åland 2600
aktiva företag vilket är dubbelt så många företag per capita som i Finland.
I motsats till vad många tror så får man flytta till Åland, bo på Åland, samt driva företag på
Åland. När det kommer till registrering av företag så är allt som i fasta Finland. Registrering
görs hos Patent- och Registerstyrelsen och man skall även ta ställning till de olika finska
skatteregistren.
Det som skiljer är att man även skall ansöka om näringsrätt ifall man vill driva företag på
Åland. För att få permanent näringsrätt måste man antingen ha hembygdsrätt eller varit fast
bosatt på Åland 5 år. Man kan även ansöka om tillfällig näringsrätt (gäller ofta 5 år) som
normalt beviljas ifall man är bosatt på Åland och verksamheten sker på svenska.
Åland har länge varit en attraktiv plats för företagsförverkligande och inte bara för de infödda
ålänningarna. I generationer har människor från världens alla håll och kanter bosatt sig på ön
för att förverkliga sina drömmar och idag består samhället av 37 procent inflyttande, till
största delen från fasta Finland och Sverige.
På Åland finns det många fördelar för dig som företagare, närheten till alla institutioner
runtomkring så som skatteverk, redovisningsbyråer och försäkringsbolag är en av dem.
Ålänningarna går efter något som vi brukar kalla ö-tid som innefattar att du alltid är tio
minuter ifrån din nästa aktivitet oavsett om det innebär ett möte, upphämtning av barn eller
plocka svamp i skogen.
Ålands Näringsliv arbetar för att stödja och skapa bättre förutsättningar för dig som vill starta,
driva, utveckla samt äga företag på Åland. Man erbjuder allt från företagsskolor till kurser och
rådgivare för att hjälpa dig med alla steg på vägen.
Ålands Näringsliv vill att tröskeln till att vara företagare ska vara så låg som möjlig, oavsett
om du arbetar inom sjöfart, it-bolag, handel, jordbruk eller tjänstebolag. Och med otroligt
goda transporter och dagliga flygförbindelser kunde vi inte vara mer tillgängliga.
Läs mer på: naringsliv.ax

