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Lag
om ändring av lagen om farledsavgift

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om farledsavgift (1122/2005) 1, 3 och 9 §, sådana de lyder, 1 och 3 § i

lag 1214/2014 samt 9 § i lag 1309/2009, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

För fartyg som bedriver handelssjöfart på Finlands territorialvatten ska betalas farleds-
avgift till staten enligt vad som föreskrivs i denna lag.

Denna lag tillämpas inte på fartyg
1) som går i trafik i Saima kanal eller på Saimens vattenområde,
2) som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom Finlands territorial-

vatten utan att anlöpa någon finsk hamn,
3) som ankommer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon

hamn vid Finlands kust,
4) vars nettodräktighet understiger 300 och som är kryssningsfartyg enligt definitionen

i 2 § 3 punkten eller lastfartyg enligt definitionen i 2 § 4 punkten,
5) vars nettodräktighet understiger 600 och som är passagerarfartyg enligt definitionen

i 2 § 1 punkten,
6) som används för isbrytning på Finlands inre eller yttre territorialvatten och som pro-

ducerar isbrytartjänster för Trafikledsverket på basis av ett avtal eller statsfördrag.

3 §

Behöriga myndigheter

Tullen svarar för påförande av farledsavgiften och för tillsynen över påförda farledsav-
gifter.

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter och andra som
sköter offentliga uppdrag, för tillståndsprövning som gäller ombudskap enligt 2 § 12 punk-
ten och en kund enligt 2 § 13 punkten få alla uppgifter som behövs för att bedöma tillstånds-
sökandens och tillståndshavarens tillförlitlighet, lämplighet, förmåga eller annan egen-
skap att fylla kraven i tillståndsvillkoren eller andra förutsättningar för att få tillstånd.
Dessutom har Tullen trots sekretessbestämmelserna rätt att för indrivning få uppgifter om
kundens egendom och förmögenhet, soliditet, skulder, betalningsstörningar, finansie-
ringsarrangemang och övriga uppgifter om kundens ekonomiska verksamhet och ekono-
miska ställning.
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Transport- och kommunikationsverket ska trots sekretessbestämmelserna till det sys-
tem för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § i lagen om fartygstra-
fikservice (623/2005) elektroniskt lämna uppdaterade uppgifter om de fartyg som regist-
rerats i det isklassregister som avses i 7 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
och om fartygens isklasser. Transport- och kommunikationsverket ska ge Tullen de upp-
gifter, utredningar och utlåtanden samt övrigt material som behövs vid tillämpningen av
denna lag. Verket ska vid behov också ge Tullen annan handräckning.

Tullen får trots sekretessbestämmelserna ge kommunikationsministeriet, Transport-
och kommunikationsverket och Trafikledsverket de uppgifter, utredningar och utlåtanden
samt övrigt material som de behöver vid tillämpningen av denna lag. Tullen ska vid behov
också ge kommunikationsministeriet, Transport- och kommunikationsverket och Trafik-
ledsverket annan handräckning.

9 §

Fastställande av nettodräktighet

Om ett fartyg inte har något mätbrev, om den dräktighet som anges i mätbrevet inte
motsvarar fartygets faktiska dräktighet eller om fartyget enligt gällande mätningsregler för
fartyg inte är berättigat att använda den nettodräktighet som anges i mätbrevet, fastställer
Transport- och kommunikationsverket den nettodräktighet för fartyget som används vid
uträknandet av farledsavgiften i enlighet med gällande mätningsregler för fartyg.

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