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Lag
om ändring av 74 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 74 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna

1165/2000, 1321/2009 och 772/2011, som följer:

74 §

Sjöarbetsinkomst

Med sjöarbetsinkomst avses löneinkomst i pengar eller pengars värde för arbete som
ombord på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 100 registerton i samband med far-
tygets trafik utförs i anställning hos en redare eller någon annan därmed jämställbar, av
Skatteförvaltningen bestämd arbetsgivare som sköter fartygets trafik, under förutsättning
att

1) fartyget används i utrikesfart eller under skatteåret huvudsakligen i kustfart,
2) fartyget tillhör Trafikledsverket eller en redare som handlar för verkets räkning eller

någon annan redare och används på havsområden i uppdrag som beställts av en myndig-
het,

3) fartyget är underställt Ålands landskapsregering och inte är en färja som sköter tra-
fik längs allmän väg.

Med kustfart avses inrikes trafik utanför skärgårdsområdet på Finska viken, Bottniska
viken och Östersjön norr om 57:e breddgraden, dock inte trafik från Viborgska viken till
Santio i Virolahti kommun längs den inre farleden, inte heller trafik utanför Fagerö i Sibbo
kommun eller utanför Porkala udd eller Hangö udd, om fartyget annars används inom
skärgården vid kusten.

Med utrikesfart avses trafik mellan en ort i Finland och en ort i en främmande stat eller
trafik utanför området för kustfart.

Fastställelse som avses i 1 mom. kan sökas av arbetsgivare eller skattskyldiga.
Sjöarbetsinkomst är också
1) annan inkomst enligt lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) eller motsvarande utländ-

ska bestämmelser än sådan som avses i 1 mom. och som erhållits från en arbetsgivare som
avses i 1 mom.,

2) ersättning enligt fångstens storlek för arbete ombord på ett fiskefartyg.
Som sjöarbetsinkomst betraktas inte inkomst av
1) arbete som medan fartyget ligger i hamn utförs ombord av en person som inte följer

med fartyget,
2) arbete som ska anses endast som tillfälligt kontroll-, service- eller lotsningsarbete el-

ler annat därmed jämförbart arbete,
3) arbete på ett fritidsfartyg eller på ett fartyg där endast medlemmar av arbetsgivarens

familj arbetar stadigvarande,
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4) arbete på fartyg som tillhör staten och som används för försvars- och gränsbevak-
ningsuppgifter.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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