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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

om kommunalbeskattning av rederibolag och 

redare. 

Rederibolaget är en traditionell bolagsform som är lämplig 

enbart för idkande av handelssjöfart. I bcskattningshilnseendc be

traktas rederibolag som en sammanslutning som inte beskattas 

silrskilt för sig. Delägarna beskatta~ i förhöllande till sina kvot

delar för rederibolagets fastställda beskattningsbara inkomst ocl1 

förmögenhet. Rederibolagets förlust kan däremot inte utnyttjas som 

avdrag vid beskattningen av llclilgan1a, utan den av<lras från bolagets 

inkomster under de fem följande skatteåren. Följden härav kan blj 

att förlusten avdras bara till en del eller inte alls. 

Intresset för rederibolag har under sjuttiotalet stadigt sjunkit 

ocn för närvarande finns det inte något rederibolag på Aland. 

I de andra nordiska länderna är rederibolag vanliga ocl1 <len 

vliscntligastc skillnaden ilr den skattemässiga behandlingen av av

skrivningarna. Här kan avskrivningarna dras endast från de inkomster 

som rederibolaget inbringar, medan redarna i de övriga nordiska 

l~indcr11;1 kan göra avskr.ivningar p;l rcJcribolagcts fartyg direkt l 

sin egen beskattning. 

Om kor11munalbeskattningen av rederibolag ändras så att den bättre 

stämmer överens med beskattningen i de andra nordiska länderna 

skulle rederiernas samarbetsmöjligheter ökas, varigenom det ocksii 

skulle bl] lätt;irc ;1tt s~1mla kapitoJ för Jyrare fartygsanskaH

ningar. Samtidigt skulle intresset öka för nya kapitalplaceringa1· 

i rederiverksamhet. Landskapsstyrelsen föreslår därför att det 

stiftas en landskapslag om kommunalbeskattning av rcdcriboL1g tKli 

redare. 

Den föreslagna lagen innebär att rederibolag,som bildas av 

samfund som bedriver affärsrörelse, skulle bli beskattat såsom 

sammanslutning endast för den löpande verksamheten. Anskaffnings

utgiften för fartyget föreslås få avdras genom årliga avskrivningar 

vid redarnas beskattning i förhållande till deras kvotdelar. Over

lötelsepris eller annat vederlag för rederibolagets fartyg skulle 

på samma sätt utgöra skattepliktig inkomst för redarna. Att lagen 
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begränsas till att gälla endast rederibolag vars delägare är 

rörelseidkande samfund är för att undvika spekulationer med av

skrivningar, vilket intriiffat i a1Hlra nordisk;1 lii1hlcr Jiir <Kk:-;;1 

t.ex. privatpersoner såsom delligare i rederibolag kan göra av

skrivningar på fartygets anskaffningsutgift i sin egen beskattning. 

En lag om beskattning av rederibolag och redare (FFS 273/83) har 

antagits i riket och trädde i kraft den 1 april 1983. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om kommun a 1 b c s katt n in g u. v r e Je r i bo 1 ag och r e J; 1 r e . 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

Stadgandena i denna lag tillämpas vid kommunalbeskattningen 

av rederibolag och dess redare, då bolaget bildats av samfund som 

bedriver affärsrörelse och till bolagets anläggningstillgångar 

hör ett cnJa rartyg som ;invänds J. h;rnJclssjöfart och som iir ;llltcck

nat i fartygsregister i Finland. 

2 §. 

Då den beskattningsbara inkomsten bestäms för rederibolag som 

bildats av samfund som bedriver affärsrörelse, avdras inte an

skaffnings- och grun<lförbättringsutgiftcrna för [artyget frJn 

rederibolagets inkomst. Overlåtelsepris eller annat för fartyget 

erhållet vederlag betraktas inte heller såsom rederibolagets inkomst. 

NLimnJ.a utEiCtcr och inkomster bchan<llas vid beskattningen :tv rcJ:1r

na i förhållande till deras fartygslotter. 

3 § • 

En mot redarens fartygslott svarande del av anskaffnings- och 

grundförbättringsutgifterna för fartyg som i denna lag avsett 

rederibolag anskaffat, liksom liven den till fartyget hänförliga 
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delen av anskaffningsutgiften för fartygslott som redare för

värvat i nämnda bolag, avdras från redarens inkomster på det 

siitt som st:1dr,:1s i ~n ~ l:111dsk:1p;;l:1e'-'11 nm ko111mu11:1Isk:1tt riir 

näringsverksamhet, vilken lag iakttas även annars i tillämp

liga delar, om fartygslotten utgör anläggningstillgång i den 

affärsrör~lse som redaren bedriver. 

Redare som inte får göra i 1 mom. avsett avdrag får avdra 

utgifterna under det skatteår under vilket fartyget eller 

rartygslottcn har över]Jtits. 

4 §. 

En mot fartygslotten svarande del av överlåtelsepriset för 

fartyget och av annat för fartyget erhållet vederlag samt för 

fartygslott erhållet vederlag utgör redarens skattepliktiga inkomst, 

oberoende av hur länge fartyget eller fartygslotten ägts. 

5 §. 

Denna lag tillämpas på rederibolag, bildat av samfund som idkar 

affärsrörelse, i de fall då bolaget bildats och det bolaget 

tillhöriga fartyget antecknats i fartygsregistret i redarnas 

namn år 1983 eller senare. 

Mariehamn den 3 november 1983. 

L a n t r il d Folke Woiva1 in 

Lagberednings sekreterare Elisabeth Carlsson. 


