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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framstä llning till Ålands 
landsting med förslag till landskap slag 

om skattelättnader vid kommunalbeskatt

ningen för främjande av sjöfarten. 

Gällande landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen 

för främjande av sjöfarten (46/66) gavs den 6 juli 1966 och tillämpas 
vid kommunalbeskattningen av 1966-1973 års inkomst. Bestämmelserna i 

denna l a g om ex t:ra avdrag för värcleminskning tillämpas på fartyg med 

en nettodräktighet av minst 19 regi sterton 9 som enligt under åren 

1966- 1970 gjord beställning skall byggas i Finland eller som under åren 

1966- 1968 k öpts i utlandet och tidigare varit i trafik. Utom dessa 
stadganden ingår även i denna lag stadganden om deponeringar f ör fram
tida anskaffning av fartyg och om periodisering av klassificerings

kostnader. 
År 1970 var sålunda det sista å ret lagen kunde tillämpas på farty g 

för vi lka byggnadsbeställning gjorts. Detsamma gäller också för motsva~

rande skattelä ttnader vid statsbeskattningen enligt lagen den 6 april 

1966 om ska ttelättnader för främjana_e av sjöfarten (FFS 229/66). På 
· grund di:i r av har i riket givits en ny l . .J, g om ska ttelättnader för frä mja.n

de av sjöf2,rten (F':B'S 853/70). 
Den nya lagen baserar sig på de principer som tidigare omfattats i 

lagarna om skattelättnader för sj öfarten. Sk?ttskyldig som idkar rederi
rörelse beviljas skattel ä ttnader v i d stats- och kommunalbeskattningen 
i fo n:1 av en t j. di gare begynnels e ticlpunkt för . avskrivningar än normalt 

samt genom större avskrivningsmöjligheter. Vid beredningen av denna 
skattelä ttnadslag hade man som tidigare strävat till att beakta syssel

sättn:Lmgen inom landets skeppsbyggnadsindustri . Med avvikelse från tidi
gare gällande lagar får man nu även vid statsbeskattning under vissa 
förutsä ttningar och med vissa begrän sningar avdra ett belopp, som mot

svarar ett till en sä rskild klass 5. f i ceringsfond överfört belopp, samt 
göra klassificeri ngsavdrag. Reserveringar för klassificering har sedan 
tidigare varit avdragsgill~ vid k mmnuna lbeskatt'flingen i landskapet. Med 
skattelättnader skulle man såsom h i ttills understöda anskaffning av så~ 
dana fartyg ? vilkas nettodräktighet ä r minst 19 registerton . Rikslagen 
tillämpas vid beska ttningarna för å ren 1970-1978 och berör i huvudsak 
fartyg som beställts eller köpts under åren 1970-1975. 

1 överensstämrJ1elE:i_~ X:4EZSi den ståndpunkt landstinget tidigare intagit 
beträ ff.andE3 $1~a:tteli:ttt~ader för s jöfarten har l andskapsstyrelsen ansett 
_det P~k~~la t;.,_ q,_t _t _ .. .f.örelägga landsti nge t förslag till en landskapslag 
om motsvarande skattelättnader vid k ommunalbeskattningen. 
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Med ·avvikelse från den i 30 § 12ndskapslagen om kommunalskatt för 

näringsverksamhet förutsatta principen om att avskrivning får göras 

på de anläggningstillgångar, som t2gits i bruk under skatteåret, skul

le enlig t 2 § och på däri f·örutsatt a villkor avskrivning få göras på 

anskaffningsutgift för fartyg från och med det skatteår, under vilket 

leveransavtalet ingicks eller i fråga om i;nköp av i trafik varande 

fartyg frå n den t i dpunkt då köpeavta let uppgjorts. 

Utöver den i l andskapslagen orn kommunalskatt för näringsverksamhet 

föruts e,tta avskrivningen skulle enl j_g t 3 § en extra avskrivning till

lå tas om h·ögst 40 procent av den beskattningsbara inkomst av rederirö:

relsen, som återstår efter regelmässig avskrivning~ Även den nämnda 

extra avskrivningen skulle ske från anskaffningsutgift för fartyg som 

avses i 2 §. 
Inköp av begagnade fartyg är i vissa fall ekonomiskt förmånligt för 

rederiföretag. Då det dessutom ur valutapolitisk synpunkt kan vara änd a

målsenligt att öka tonnaget genom e.tt främja anskaffningen av begagnade 

fartyg, skulle det enligt 3 § i l agf örslaget även vara ti l låtet att på 

anskaffn ingsutgift för fartyg, som under åren 1970-1975 inköpts i ut

landet såsom begagnat, göra ovan n2.iTin da extra avskrivning. Då försälj

ning av begagnade fartyg mellan inhemska redare icke inverkar på f'ar
tygsbeståndet, berör dessa sk&ttel2tt-nader icke i hemlandet inköpta f artyg 

Enlig t ·5 § i lagförslaget sknll e avskrivningarna göras skilt för 

varje ' f a:rtyg. Avsk rivning skulle icke få stiga t i ll högre belopp än 

vad skattskyldig under skatteå ret och tidigare avdragit i sin bokföring . 

I lagförsl aget ingår även bestämrile1ser om hur man skall förfara vid be

skattningen, om leveransavtalet återkallas, överföres på tredje person 

eller blir ogiltigt eller om fartyget för vilket skattelättnader bevil

jats överlåtes eller av annan ors2k går förlorat. 

Tiå rederiföretag2rna i vårt lru1d å samkas en ekonomisk tilläggsbe
lastning i j ärnfö rel se med skeppsredare i andra l änder gen om att de f a rtyg , 

som är i tra f H;: om vintern i våra vatten, måste förstärkas för gång i 

j_s i har i lagförsla ge ts 6 § intag.i. t s ett stadgande om att skattskyldig i 

som .under å ren 1 970-1975 beställe ~.::' f a rtyg med en nettodräktighet av 

minst 19 registerton, som skall bygga s i I A eller högre finsk is

avgiftsklass, skulle ha rätt att vid beskattningen för det skatteår, 
under vilket fartyget togs i bruk, s amt för de tre följande skatteåren 

från inkomsten av rederirörelsen utom övriga tillåtna avdrag varje år 

avdraga ett belopp, som utgör tre p:rocent av anskaffningsutgiften för 

fartyget. Avdraget slculle beaktas vid faststä lla ndet av den förlust som 

avses i landska pslagen om förlustu-C j :~.mning vid kommunalbeskattningen. 
(33/69). . 
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Det nuvarande systemet med rätt till avdrag f ö r de penningbelopp 

som deponerats i Finlands Bank f ör framtida f arty gsanskaffningar bibe

hålles i l agförsl aget om ock ändrc:,t till vissa delar. 

·På 88ii1rna -S-ä tt som i gällande lanc1 skapslag om skattelättnader vid korn-

1mmal beskattningen för främjande av sjöfarten skulle i lagförslaget in

gå v i,s s a sta dgan den om åligga11 den för fin ansministeriet' för län sska tte -

nämnden och för li'inlsnds Bank. Då hit hörande sta dgan den i sak givits 

· s amma innehåll som motsvarande sta dgan den i den nya rikslagen, torde 

dessa bestäm:rnelser enligt 14 § 4 mom. självstyrelselagen för Åland kunna 

upptaga s j_ l a ndskaps lagen utan a tt landstinget därigenom överskrider sin 

lagstif~ningsbeh örighet. 

Stadg<:m det i 10 §av rikets l o.g behöver icke upptagas i landskapslagen 9 

enä r k l assificeringsreserveringar so1n nämnts enligt 8 § 12 p. landskaps

lagen om kommun a lsk2,tt fö r näTingsverk sarnhet redan är avdragbara till 

i bokföringen upptaget skä ligt belopp. 

J.Vied hänv isning till det ova.vi anförda får l andskapsstyre ls en vördsamt 

förel8,gga lan dsti:nge t till an t agm1de 

La n d sk a · p s 1 ag 

om skattelä ttxrn,der v i d komrnuna1beskattningen för främjande av 

sjöfarten. 

I enlighet med Ålands l a ndstings beslut stadgas: 

1 §. 
Skattskyldig som idkar rederirörelse bevilj a s vid kommunalbesl.catt

ningen ska, ttelä ttnD.c1er i enlighet rne d vad i denna lag stadgas. 

2 §. 
• . 

Ska tts kyldig, som medelst bindnnd e ? skriftligt avtal till ett fast, 

i inhemsk t eller utländskt mynt bes t~~t pris under åren 1970-1973 be

ställer fartyg med en nettodräktighe t av minst 19 registerton för att 

byggas i Finland eller i utlandet eller under å ren 1974 och 1975 för 

att byggas i FinLmd, har rätt a tt vid beskattningen göra i 30 § 

landskap slagen om kommunalskatt f c_ ; ~ :näringsverksamhet ( 32/69) avsedd 

avskri vni.ng på fartygets anska ffningsutgift räknat från det skatteår, 

under vilket avta l e t om leverans ing:Lcks. Samma rätt har skattskyldig , 

som under åren 1 970-1975 i utlandet köper tidigare i trafik varande, 

högst 10 å r grunmal t fartyg rne d en nGttodräktighet av minst 19 regis ter

ton i räknat f rån det skatteår 9 under vilket köpeavtalet ingicks. 

3 §. 
Ska ttskyldig? som gjort i 30 § l andskapslagen om kommuna lskatt för 
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nä ringsverksamlie-t avsedd ordinär s vskri vn ing ti 11 dess fulla bel opp 9 har 

rätt a tt Jr.ån anskaffningsutgiften fö r i 2 § avsett fartyg, som han 

på · d2 ri n ämnt s ä tt nnder åren 1970--1973 bestä llt för att byggas i Fin

l and eller i utland~t eller under å ren 1974 och 1975 i Finland eller 

under åren 1970-1975 köpt i utlandet 9 såsom extra avskrivning avdraga 

P.9gs.t 40 .procent 2v den beskattningsba ra inkomst av rederirörelsen, so :t-i:1 

återstå r efter den ordinära avskriV1_1 i ngen. 

4 §. 
Fi n ansministeriet må på a nsökan bevilja skattskyldig rätt att göra 

i 2 och 3 §§ avsedd a vskrivning på anskaffningsutgift för fartyg, som 

beställts under åren 1974 och 1975 och ska~l byggas i utlandet och vars 

nettodräktighet ä r minst 19 registe ::Lton 9 såvida den skattskyldige visar , 

att fartyg a v motsvarande sla g icke inom rimlig tid eller icke överhuvud

taget k an byggas i :B'inland. 

5 §. 
I 2-4- §§ Ewsedda avskrivningar göre s på a nskaffningsutgiften för 

varje fartyg skilt för sig. Som avsl::ri vning må den skattskyldige ick E( 

avdra ga större belopp än vad h an v_nd er ska tteåret och tidigare avdragit 

i sin bok föring. 

Om leveran savto,l, på grund 8,V vilket i 2-4 § § avsedd avskrivning 

har gj orts, upphäves eller överföre s på tredje person eller om avtalet 

blir ogiltigt, anses det belopp som av skrivits på an skaffningsu tgif ten 

för fartyget såsom intäkt för det s~catteår, . då avtalet upphävdes eller 
I 

överfördes eller blev ogilti g t. 

Överl å telsepris eller annat vederla g, som erhållits ~ör skadat, över-

låtet, f örstört eller av annan orsak förlorat fartyg, vars an-skaffnings

utgi:ft eller del dä r av har avdragj_ ts på ovan i 2-4 §§ föreskrivet s ä tt 9 

bokföres såsom ink omst och den icke c:wskri vna delen av anskaffn_ingsut

giften avdr age s under det ska tteår, då fartyget överläts eller förlusten 

av d_etsarnma konsta t e rades. 

Fortsä tter den ska ttskyldige rederiverksamheten och gör han sannolikt ~ 

att h e11 ämnar anskD,ffa nytt f a rtyg el .ler · -rep8.rera skadat fartyg, bok

föres ska ttepliktigt överlåtels ep ~•:·j_,s och a nna t vederlag för i 3 mom. av ·

sett far tyg 9 med undantag för den 02vskrivna delen av anskaffningsutgif

ten, såsom inkomst, a tt priset eller vederlaget avdrages från anskaff

ningsutgiften för det nya fartyget eller utgifterna för iståndsättande 

av det skada de f a rtyget. Överlå tel s epriset och vederlaget eller den del 

av dem, sorn icke på ovan nämnt s ö.·L; t ;:i,vc1ragits under det skatteår, v a r 

under fartyget överlåtits 9 först örts eller ska dats, eller under de t vå 

diirpå följ ande skatteåren eller 9 mu l änsskattebyrån på den skattskyldiges 
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ansöko..n på särskilda skäl s å oesl ut er, även under flera följande ska tte -

år, beaktas som j_ntäkt f ö r det skatteår, v a runder det senast bort avdra

gas från a nska ffn i n gsutgifterna för fartyget. 

6 §. 
Skcttskyldig~ som under åren 1 970-1975 bestä ller fartyg med en netto 

dräktighet av minst 19 registerton fö r att byggas i I A eller högre 

finsk j_so.vgiftskla ss 9 har rätt att v i. d beskatt-nj_ngen för det skatteår , 

under vilket fartyget tagits i brul:: , s amt för de tre därpå följande 

skatteå ren från inkomsten av rederirörelsen utom övriga tillåtna avdrag 

varje år avdraga e tt belopp 9 som ut gör tre procent av fartygets anskaff~ 

ningsutgi:ft. 

I l mom. 2.Vsett avdrag be al\: tas vid fastställandet av den förlust 9 som 

avse s i landskapslagen om förlustutj änming vid k ommunalbeskattningen . 

(33/69). 
7 §. 

Slm ttskyldig, som i sina bokslut för å ren 1 970-1975 överfört medel 

till en fo nd för frcu:ntida anska ffning av i 2 eller 4 § avsett fartyg 9 

h a r rätt o.tt ci.vdrnga det överförd0, !Jeloppet/frå n inkomsten av rede.rirörel

sen under förutse. ttning, a tt den ske.ttskyldige inom tre månader efter 

redovisningsperioden s utgå ng på ett i Finlands Bank särskilt öppnat kon to 

insätter e tt penningbelopp, som f ör aktiebolag eller för andelslag utgör 

58 procen t och för 2:nnan ska ttskylclig 9 som bedriver rederirörelse, 5 3 

procent av det till fartygsanskaffn i ngsfonden överförda beloppet. Detta 

avdrag och i 3 § avsedde, extra av sl::ri vflingar må likväl icke sammanla g t 

stiga ti l l mer ä n 40 procent av elen beskattningsbara inkomst av rederi~· 

rörelsen 9 som å t ers t å r efter den i 30 § landskapslagen om kommunalskatt 

för när :i.ngsverkssmhe t avsedda avskri vningen till fullt belopp. 

Tills t å nd at t lyfta i 1 mom. ·a vsedd deposition eller del därav beviljas 

av slm ttes tyre ls en 9 då utredning företes om att ::4artygsanskaffningsfon

den eller del dä r av använts eller ko:mme r att användas för anskaffning 

av i 1 mom. avsett fartyg. Har t ill f onden över fört belopp eller del 

därcw vid beskattningen icke go dk i::~.nts såsom avdrag från den skB.tteplik

tiga inkoms ten och har beskattn ingen till denna del vunnit laga kraft , 

äger den ·skattskyldige likaså r ä tt a tt lyfta depositionen eller mot

svarande del c1är2.v. 

I 2.ndra än i 2 rnom . avsedda f e.11 j_nå insa tta medel lyftas tidigast 

efter' två å; från utgången av det ska tte å r, frå n vars skattepliktiga 

inkomst gjorts ett avdrag motsvarrn1de det till fartygsanskaffningsfona_en 

överförda beloppet. Detta belopp anses härvid till den del ~om det 

motsvarar de lyftade medlen såsom s}ca ttepliktig in täkt för det skatteår~ 
då deposi t ionen e l ler del därav har lyfts. 
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Då medel i de fo.1 1 som avses i 2 rnom. lyftes från depositionen, erlä g

ger Finlands Bank en årlig ränta av tre procent på varje uttagen rat. 

Ränta sorn_ utbetalts med stöd av denna lag anses icke såsom ska tteplik

-tig inkomst vid beska ttning på grv_J.1 c1 av inkomster. 

8 § . 

Belopp som från fartygsanskaffn ing sfonden överförts för anskaffning 

av f art yg skall anv ä ndas för täckan de av anskaffningsutgiften för farty

get eller bokföras s å som inkomst det skatteår, då i 7 § 1 mom. avsedd 

depo sition har uttagits. 

Med fartygsa:nskaffningsfonden täck t ansl-<:affningsutgift för fartyg 

eller del av sådan utgift är icke avdragsgill utgift. 

9 §: 
'\ .. J ·. ' . - . ~ ·r- · .-.-· "l'r 

SkLtttokyldig, oom me d otod o.v d e11110. lc.g gjort :1vskr.l.vniI1g ·-på f a rty-

ge ts c31ske,ffningcutgift eller cmvbi i1t f8~tyg~ii:nsk :-i,ff~i~g:i/fonden för cin

:JkoSfning av fartyg ~ 'skall till s in ska tted~klaro. ti on foga. utredning 0 1:t1 

f o..rtyge ts ursprun gliga anslrnffningsutgift, om f 2rt_ygsansko.ffn ingsfond on s 

användni:n'g för täcke,nde av anskaffningsutgifteri för fartyget' om tidiga...: . 

re nv,skri vningnr på anskaffning sµtgiften, oni avskrivningarna för _·ske, tt e~ 
o1 I I • ,, • . . ' ..._ • . , 

are""G s0,11rc om d en icke ·o.:vskrivl1 2 2ns~:c.ffningsutgiften för fo.rtyget vid 
skatteårets utgång. 

~kattskyldig? son: i enlighet med 5 § 4 mom. avdragi t överlåtelse-

priset eller annat vederlag för fartyg eller del därav från anskaff

ningsutgiften f'ör nytt fartyg elle r utgifterna för iståndsättande av 

skadat fartyg eller som ämnar avdraga en del av överlåtelsepriset eller 

av anna t vederlag f r å n anskaffn in g su tgif ten för fartyg, som skall tagc:.. s 

i bruk under de följrn1de aka tteå r e :n 9 skall fo ga utredning därom till 

ska ttedeklara tionen. 

10 §. 
lfärn1are bestärirrue lser om tillämpningen och verkställigheten av denna 

lag utfärdas v i d behov gen om lands~uxp sförordn ing. 

11 §. 
Denna lag tillämpas vid beskatt11 i ngarn a för åren 1970-1978, i fråga 

om fci,rtyg som under år 1970 beställts för att byggas likväl endast, om 

den skattskyldige icke gjort 2vskr ivDing~r på f a rtygets anskaffningsut

gift me d stöd av landskapslageri d en 6 juli 1966 om skattelättnader vid 

kornmuna lbeskattningen för frä mjande av sjöfarten (46/66). 

F2rtygsanskaffningsfonds belopp 9 som icke anvä nts före utgången av å r 

1978? al1s es såsom skattepliktig inti::1-k t för sagda år. 

Deposition ~ som 5. enlighet med 2 § 1 mom. l rn1dskapslagen den 6 juli 

l966 om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för främjande av sjö-
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f a rten gj orts i Finlands Bank år 1970 och v a rs belopp skattskyldi g icke 

avdr8gj_ t från sin skattepliktiga i nkomst v id beskattningen f ör år 1969 ~ 

anses såsom i 7 § denna l a g avsedd depositi on . 

Mar]_e hamn~ den 16 februa ri 1971 1 

På landr;~psst-y~relsens vägnar~ 

~h ;LJ11 "S:--f,,~1 
Vicelantråd Fjk l a r r~ 

I ~ 
La gb e redn ng s s ek::re te r are Sune 


