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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTALLNING 

till Landstinget med förslag till 

1) landskaps lag om ändring av I and-

skapslagen angående tillämpning vjd 

kommunalbeskattningen av lagen om 
skattelättnader för rederirörelse och 

2) landskapslag angående ändring av 

8 § landskaps lagen om kommunal ska n 
för näringsverlsamhet. 

Lagen om skattelättnader för rederirörelse (FFS 4/78) har i 

landskapet antagits som blankettlag (33/79). Eftersom nämnda l:tH 

innehåller bestämmelser om det belopp som rederirörelser årligen 

får avdraga som klassificeringsreservering föreskrevs att de 
bestämmelser om nämnda avdragsrätt som ingår i 8 § 12 punkten 

landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69) inte 

längre skulle äga tillämpning. Bestämmelserna i rikslagen om 

rti.tt att göra avdrag på grund av klassificeringsreserveringar inne-

bär att för fartyg med en nettodräktighet av minst 19 registerton 

får, från inkomst av rederirörelse, årligen avdragas ett belopp :iv 

högst två procent av anskaffningsutgiften för fartyget, dock si1 

att reservering inte får göras under det skatteår då fartyget 
klassificeras. Enligt bestämmelserna i landskapslagcn om kommun:1 l
skatt för näringsverksamhet medges sådant avdrag til1 högst det 

belopp som skäligen kan antagas vara erforderligt vid årlig av

sättning för klassificering av fartyg. För de åländska rederi

rörelserna tillämpades alltså förmånligare avdragsregler än vad 

som gällde i riket. Förmånen var närmast avsedd att gynna 

<le mindre rederierna och småtonnaget. Från redarhåll har fram

hållits att den avdragsrätt som medges i rikslagen inte står i 

relation till de verkliga klassificeringskostnaderna eftersom 
dessa inte är konstanta som avdragen, utan stiger med fartygens 

ålder. 

Eftersom det åländska tonnagets medelålder är hög, ca tolv är/hrt 

jämfört med ca nio år/brt för hela landet (inklusive Aland), har 

borttagandet av förmånen inneburit en kännbar försämring. Lan<lskaps

styrelsen föreslår därför att avdrag skall beviljas i enlighet incd 

8 § 12 punkten landskapslagen om kommunalskatt för näringsverk

samhet. Klassificeringsreservering skulle dock, i övcrensstämmeJ-

s e med va <l som g ä 11 er i r i k e t , inte få göras för far ty g med en 
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nettodräktighet av mindre än 19 registerton. Dessutom föreslås att 

paragrafen förtydligas så att det klart framgår att klassifice

ringsreservering som inte använts för täckande av klassificerings

titgifter skall beskattas under det år då klassificeringen utfö.rdcs, 

fartyget överläts eller förlusten av fartyget konstaterades. J.iksom 
tidigare gäller att avdrag för klassificeringsreservcring endast 

får göras om motsvarande belopp upptagits i bokföringen. 

Mariehamns stad har givits tillfälle att yttra sig äver att 

8 § 12 punkten landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksam

het åter skall tillämpas på avdrag för klassificeringsreservering. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

om ändring av landskapslagen angående tillämpning vid kommunal

heskattningen av lagen om skattelättnader för rederirörelse. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 1, 3 och 4 §§ 

landskapslagen den 10 april 1979 angående tillämpning vid kommun~11-

beskattningen av lagen om skattelättnader för rederirörelse (:;::,;7~l l 

som följer: 

1 § • 

Lagen den 9 januari 1978 om skattelättnader för reder i rörelse 

(FFS 4/78) och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser sk~111, 

förutom vad i lagens 13 § är föreskrivet, såsom :i denna lag 

stadgas äga tillämpning vid kommunalbeskattningen i landskapet /\Jand. 

Hänvisningen i lagens 2 § till lagen om beskattning av inkomst av 

näringsverksamhet (FFS 360/68) och i 6 § Ltill lagen om förlustutjäm-

ning vid inkomstbeskattningen (FFS 362/68) skall i landskapet ;1vsc 

landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69) och 

landskapslagen om förlustutjämning vid kommunalbeskattningen (33/601. 

3 §. 

Lagen om skattelättnader för rederirörelse och med stöd av 

densamma utfärdade bestämmelser skall, förutom vad i lagens 13 § 

är stadgat, tillämpas i landskapet sådana de lyder när denna lag 

träder i kraft. Sker därefter ändringar i nämnda författningar, 

skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet frän tidpunkten 

[är deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestUmmelser 

beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock 

inte tillämpas i landskapet. 
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4 §. 

Denna lag tillämpas vid kommunalbeskattningarna för åren 

1978-1983, varvid bestämmelserna i 13 § lagen om skattelätt

nader för rederirörelse inte skall tillämpas från och med den 

beskattning som verkställs för år 1980. 

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

angående ändring av 8 § landskapslagen om kommunalskatt för nilrings
verks amhet. ,;;} 

I enlighet med landstingets beslut ~-!1--~ra~ 8 § 12 punkten 

landskapslagen den 25 juli 1969 om kommunalskatt för närings

verksamhet (32/69), sådan den lyder ändrad r;enoP1 J ands kaps lagen 

den 2 juli 1970 (ZZ/70) ,som följer: 

8 §. 
I 7 § avsedda avdragbara utgifter är bland andra: 

12) medel som reserverats för klassificering av fartyg med 

en nettodräktighet av minst 19 registerton, likväl inte till 

högre belopp än vad skäligen kan antagas vara erforderli~ vid hr

lig avsättning för nämnda ändamål och med iakttagande av att 

klassificeringsreservering som inte använts för täckande av 

klassificeringsutgifter skall bokföras såsom inkomst under det 

skatteår då klassificeringen utfördes, fartyget överläts eller 

förlusten av fartyget konstaterades. 

Denna lag tillämpas från och med den beskattning som verk

ställs för år 1980. 
--~-----

Mariehamn den 15 juli 1980. 

L a n t r å d 

Tf. lagberedningssekreterare 


