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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om tillämpning vid kommunal

beskattningen av lagen om skattelätt

nader för rederirörelse. 

Ehuru staten alltsedan år 1944 stött sjöfartsnäringen närmast 

genom skattelagstiftningen, har med Hvseende på lättnader någon åt

skillnad icke gjorts mellan fartyg som beställts i hemlandet och såda

na som beställts i utlandet. Trots skattelättnaderna har de inhemska 

rederierna beställt endast få fartyg hos de finländska varven. Detta 

har bl.a. berott på att de utländska varven erbjudit beställarna 

sådana pris- och finansieringsfördelar som de finländska skepps

byggarna icke har kunnat erbjuda. Emedan orderstocken för Finlands 

varvsindustri för de kommande åren i oroväckande grad nedgått, har 

man i riket ansett att skattelättnaderna för rederirörelsen bör 

styras så att man genom dem stöder den inhemska,_varvsindustrin och 

sysselsättningen vid de inhemska varven. Bl.a.i detta syfte har i 

riket stiftats en lag om skattelättnader för rederirörelse (FFS 4/78). 

I landskapet har sjöfartsnärinp;en hittills stötts i stort sett 

enligt samma linjer som i riket. Sålunda gäller här för närvarande 

landskapslagen om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för främ

jande av sjöfarten (36/71). Denna lag är emellertid av temporär 

natur och dess verkningstid utgår den 31.12.1978. Landskapsstyrel

sen anser det ändamålsenligt att den i riket stiftade lagen med av

seende å kommunalbeskattningen skall lända till efterrättlese i land

skapet. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 

L a1n d s k a p s 1 a g 

angående tillämpning vid kommunalbeskattningen av lagen om skatte

lättnader för rederirörelse. 

I enlighet medlandstingets beslut stadgas: 

1 §. 

Lagen den 9 januari 1978 om skattelättnader för rederirörelse 

(FFS 4/78) jämte med stöd av densamma utfärdade bestämmelser skall 

såsom i denna lag stadgas äga tillämpning vid kommunalbeskattningen 

i landskapet Åland. 
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2 § • 

De förvaltningsuppgifter, som enligt 5 § rikets förenämnda 

lag ankommer p å lär:i.sskatteverk skall , såvitt fr å ga är om kommunal

beskattningen, i landskapet handhas av landskapsstyrelsen . 

3 §. 

Den i 1 § nämnda lagen och med stöd av densamma utfärdade 

bestämmelser tillämpas i landskapet s å dana de lyder då denna lag 

träder i kraft. Sker därefter ändring i sa~da författningar, skall 

de ändrade stadgandena gälla i landskapet fråil tidpunkten för deras 

ikraftträdande i riket. 

4 § • 

Denna lag tillämpas vid kommunalbeskattningarna för å ren 1978-

1983, varvid bestämmelserna i 8 § 12 punkten landskapslagen om 

kommunalskatt för nä ringsverksamhet (32/69) i~ke skall tillämpas. 

Mariehamn den 6 november 1978 

L a n t r å d 

1),, _ -< JJ..!fj-b 
u!tf~co 

Alarik H~ om 
~/ / ./_-:----- , 
,~f/r,,_.,~~ 

/ je Wikström 

I 
Lagberednings sekreterare 
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Lag 
om skattelättnader för rcderirö:relse. 

Given i He:s;ngfors den 9 janua:i 1978. 

I enlighet med riks<l;igens beslut stadgas: 

1 §. 
Skattskyldig, som idkar rederirörelse, bevil

vid statsbeskattninp:en och kommunalbe
skattelättnader i enlighet med vad 
stadgas. 

2 §. 
I 1 § avsecid skattskyldig, som medelst bin

dande, skriftli";t nvrnl riil etr fast orls under 
åren 1978-1980 best8Uer fart\T med en netto
dräktighet av minst 19 regist;;~on att byggas 
Finland, har rätt att vid beskJtrnil1f!Cl1 fr~n 

. I ~ 
lllkomsten 2Y rederirörelsen göra i 30 § 
lagen ori1 beskatt_nini! av inkon1:.-,L a'v närings-
V"t.,,.<::" l / ... , n f ,,, n~-\ 1 J 1 • • o . c lL ... dTlhC: t _11J\); t)O J a V:Scu~ i a\7 5.r\:i~1\·n1ng p~ 

farrygc:-rs tln .sk,~d. l nl11gs;Jtgif t rj}~nat från de~ 
skatte~irJ unclC"r vilket ~'!:/t31ct orr1 le";Jerans in
~icks. Sliserr1 Jy1J: 3V3krivLliDg) s0m göres in
nan fortvcrnc l'J'.'CS 1' br·o]..- ~;; r t;J.v:;'l '1\'cJraoas 
h

•• • _, b"-'l ;:.~() ~ -Ll ... "~ l.U _ ..L.il'>. l..l ' l. <- b'"' 

.ogst 30 procen; nv fonn:ets ansb.ffningsut-
gift. . . -

k Finans~i:inisteriet kan på ansökan b~vilja 
s attskylcl1g rätt att göra i 1 mom. avsedd av
skrivning även på a~n::m inkomst än inkomst 
av rederirörelse, om den skattskvldiC(e huvud
saklige:n använder det fartvcr som ·skall bestälias 
att byg;"as och vars nett~dräktighet är minst 
~9 rcgisierton. for transp~rter, som erfordras i 

ans egtn na11ngsverksam11et. 

I 3 §. 
. · 2 § av~cdd avshivning göres på anskaff-
~ngsmgiftcn. fö.r varle fartygv särskilt _för _sig. 

asom av<>knvnmg far den skattskyldige icke 

avdraga större belonn än yad han under skatte
året ;ch tidigare a~·dragit i sin bokföring. 

4 §.' 
Om leveransavtal. på grund av vilket i 2 § 

avsedd avsknv·ning gj~rts: häves eller överföres 
pd tredje person eller om av~8.let blir ogiltigt, 
anses det bc:iopp son.1 R\1 skrivits på anskaffnings
u tgi ftcn för fartyget såsom in räkt för det 
skatteår, d:\ avtalet hävdes, överfördes eiler 
blev ORildgt. 

Öve;låt~lsepris eller annat vederlag, som er
hållits för skad;1t, övtrJ~;_t~t, förstört eller av 
annan orsak förl:Jrat fartyg, vars anskaffni.ngsut
gift ':~llc-.c del d:~r:1\T ::r•,,.-;-dr:~gi:s p~1 OY.-1n i 2 § st:;Ht 
gat s2tt, bokföres s:1scnr1 1nko1nst, och den icke 
t.11_:·skrivna Jele!1 av· ~)nskaffnlngsntgiftcn a·vdra"' 
ges u~Jck:r det skatte~r, da L1rtyget överläts cl
let förlusten av dctsan1n1a konstaterades. ,_ 

5 §. 
Fortsätter den skattskyldige rcderiverksam

heten och gör han sannolikt, att han ämnar 
anslrnffa nytt fortyg i Finland eller hiir repa-· 
reta skadat fartyg, bokföres skattepiiktigt över
låtelsepris och annat vederlag för ovan i 4 § 
avsett fartyg, med undantag för den oavskrivna 
delen av :mskaffningsutgif ten,· siisom inkomst 
sålunda, att det m·dr:1ges friln aoskaffnim~sut
giftcn för det nya fart)·get eller utgiftern; for 
iståndsättande av det sk8dade fartyget. Över
t\teb.:priset och vederlaget eller den del av 
dem, som icke pil ov;rn niimrH siitt avdragits 
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under det sb t tdr, varunder fartyget övcrlå-
c.. •• "11 ! 1 J1 '1 d n tit>, iorstorts 1.· ,,_·r s rnoats, eder unc er e iva 

diitpåföljandc sLitteåren, beaktas som intii.kt 
för det sbttciir, varunder det senast bort av
dragas från ;inskaffningsutgif ten för fartyget. 
J,'.insc;kattr.vcrl·;l"l i det tin, inom vars omdde 
den skattskyldi;•,c'S hemort :ir beli:igcn, kan på 
den skattskyldiges ansökan på sä1skilcla skäl 
besluta, att övcri~ltelsepriset och vederlaget el
ler en del av dem filt nvdrngas under flera ~in 
de två nr, SODl fLiljer på Jet skatteår., under Yil

ket fartyget i.ivcrl:'ttits, förstörts eller skadats. 

6 §. 
Skattskyldig, som under åren 1978-1980 

bestälier fortyg med en nc:wdri1ktighet av 
minst 19 registerton :1tt bygzas i I A e!lcr bJig
J'C finsl .. jsavaiftsl.~1.--r:>-. ;~._.,.....;~ •·:-itt :•! ! ,,:J 1't.:":1'·itt-

J'l0t1:;:,t-.1;~1 tC1·J·r
0

J- c~ 
1

:;~,:; !~~ft.~"' l'~~lJc;:~:.~-JL:~.i- f.1L:·~~:.~r~t 
.I. ö'A C .._.._._,\..~ L•..t.., ~"- . ._ ~.O...l.l.'-1...'l ~ .. 0 

tagits i bruk, ;-;;'.tnt för de tre föij:J.t1cie skJtte
åren från ink 1,)n1:-Lcn a-..r :rcde!~iri~~r:.:l5cn. ffjri~ttc·!TI 
övriga til1åtn::1 :J\'drag v<irje Dr avdraga ett be
lopp, som utgör 3 procent av fartygets anskaff
ningsutgift. 

I 1 mom. avsett avdrag beaktas vid fast
stälfondet av den förlust, -som avses i lagen 
om förlustutjiirnning vid inkomsrbeskattningen 
(362/68). 

7 §. 
Skattskvldig, som I sma bokdut för åren 

1978-19.80 'gjort fartygsanskaffningsreserve
ring för framti·J,1 Jnskaffnl:-i.g av ov·an i 2 § av
sett fartyg, [iger r:itt :J.tt a'(~'draga det reserverade 
beloppet friin i11komsten av rederirörelsen. För 
att få avdragJ. L1i·Lygs:J.nsk3f.fningsre~,.::r\--erin3en 
skall <len d:att.,kyldige inon~ tre måe:::der efcer 
redovisningsperic1dem utgi'mg på ett i Finlands 
Bank särskilt {5r,pu~1 t ko.ntG insätta ett pcnn.ing
be1--pp som 1· c.:; ... , ·~1··., "'i,.;,.t-.)J1''()' e11er ··nrle·1'~ .lV _, ll.d~._,-l u l..!. a.r..t..Ll:-U\. a 0 ll dl _1 .... -

lai:-. lltu,·)·r ),- :• 0 ..... l ~ fr~ n-:i c·' n,..., ,, V \;:J Ö ULll l -'~'bL~ Jffi fl-.1.i.:tl1 

skattskyldig, ~urn bedriver rederirörelse, 53 pro
cent av fart,·:::::mskaffnin2srescrvetingens be-
lopp. " - ·· · 

8 §. 
Tillstånd att l·;[u i 7 $ avsedd depo3ition 

eller del d~iLl\" ,~ 3.V skattestyTelsen, dJ. 
utredning om att fortygsanskaffnings-
reserveringcn clL-r del diirav använts eller kom
mer att 11n~.r~incLt:" :., ~lr a\1 O\~an 1 J 
(\ . 
.. 'i J.'isett ±arcy1_!, 1 l.:r reserveringen eller del d~1r-
av icke vid· be~ :-..mningen avdragi ts från den 
skattepliktiga in~·.c'msten och har b..:skattningen 

iill denna del vunnit laga kraft, äger den skatt 
skvldige likaså r~itt att lvf ta denositionen 
m~Jtsv;randc del diii:av. , ' 

I andra än i 1 rnom. avsedda fall får ius::ltta 
medel lyftas tidigast efter två år från 
av det skatteår, frJn vars skattepliktiga, 
fartygsansk .. 1ff11ingsreserveringen gjorts. Fart.ygs~ 
anskaffningsrescrveringcns belopp anses b:irvid 
i fri'iga om den del som rnotsvatar <le lvfta 
medlen såsom skattepliktig int1ikt för det sb~ttc
år, då depositionen eller en del därav lyfts. 

9 §. 
Då medel i de fall som avses .i 8 § 1 mom. 

lyftes, erlägger Finlands Bank på depositionen 
en årlig ränta av 3 procent på varje uttagen 
rat. 

10 §. 
Ränta som utbetalts med stöd av denna la,-s 

iir icke skattepliktig inkomst och dec-iosition 
som gjorts mr:~l ~tiiil av ckr.na hg ickcL skatte
pliktig förmögerJ1et vid statsbesk;ttningcn och 
kommunalbeskattningen. ., 

11 §. 
Fartygsan::.kaffningsreservcring skall anv;indas 

för täckande av anskaifningsmgifren för far
tyget eller bokföras såsom inke:mst det skatte· 
år, då ovan i 7 § avsedd dcpo::ition utrngits. 

Me? fartygsanskaffningsreserveringen tiickt 
anskatfningsutgift för fartyg eller del av sådan 
anskaffningsutgift är icke avdragsgill utgift. 

12 §. 
Skattskyldig, som med stöd av denna lag 

gjort avskrivning på fartygets anskaffnings· 
utgift eller som använt fortygsamkaffnicgsrescr
veringen för anskaffning av fartyg, skall till sin 
skattedeklaration foga utredning om fart: gets 
ursprungliga anskaffr1ingsutgif t, om fartyg>an· 
skaffningsreserveringens använcbins för t:ick:m
dc av anskaffningsutgiften for fartyget, om ti
digare avskrivningar på anskaffningsutgiften, om 
avskrivningarna för skatteåret samt om <len 
icke avskrivna anskaffningsutgiften för fartv"'et 
'd k ,o v1 s atteårets utgång, 

Skattskyldig, som i enlighet' med 5 § av
dragit överUltelsepriset eller annat yederh1g 
tor fartyget eller del av dem från ansbffninscs
u tgiften.' för nyrt fartyg eller från utgifterna ±br 
istår1dss~ittande av skadat fartyg, elier som 
ämnar avdraga en del av överlatelsepri;;et eller 
av annat vederlag från anskaffningsutf[iftcn 
för fartyg som skall tagas i bruk under de 
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'ande skatteåren, skall foga utredning därom 
sbrredeklarationen. 

13 §. 
Skattskyldig äger rätt att årligen från in

komst a\' rederirörelse såsom 1dassificerings
reserveririg för fartyg med en nettodräktighet 

minst 19 registerton avdraga ett belopp, 
utgör bögst 2 procent av anskaHnings

''ten för fartyget. Klassificeringsreservering 
uöres likväl icke under det skatteår, då fartyget 
hlassificeras. 

Skattskyldig äger rätt att avdraga klassifice
rlngsresefferingen såsom utgift endast om mot
svarande annotering gjorts i bokföringen. 

.Klassificeringsreservering, som icke använts 
för täckande av ovan i 1 mom. avsedda utgif-

Helsingfors den 9 januari 1978. 

ter, skall bokföras såsom :;-"_:o::nst under det 
skat1eår. då klassificexingen utförd.::s eller far
tyget ö~erläts eller förlusten av fartyget konsta
terades. 

14 §, 
Närmare stadganden om verkställighet ocli 

tillän1nni ng av denna lag u tfär<las geno1n för~ 
ordnli'1g. ~ 

15 §. 
Denna lag tillämpas vid beskattningarna för 

åren 1978-1983. 
Fartygsanskaffningsrc:.:;et\Terlng, som id(e [lD

vänts före utgånge:n av år 1983, anses såsom 
skattepliktig intäkt för sagda år. 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Firn:nsrninister Paul Paa~·cl.1 
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