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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merenkulun veron· 
huojennuksista 

ESITYKSEN P .ÄÄASIALLLINEN SISÄLTö 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan merenku
lun veronhuojennusten jatkamista viidellä vuo
della pääpiirteittäin samansisältöisinä kuin vii
meksi annetussa vuosia 1978-1980 koskevassa 
laissa laivanvarustustoiminnan veronhuojennuk
sista. Ehdotetut veronhuojennukset käsittäi
sivät edelleen oikeuden poistojen tekemiseen 
jo ennen alusten käyttöönottoa sekä oikeuden 

jäämaksuluokkavähennyksen sekä alushankinta
varauksen ja luokitusvarauksen vähentämiseen. 
Veronhuojennuksia jatkettaisiin säätämällä uusi 
laki merenkulun veronhuojennuksista. Lakia, 
joka on tarkoitus saattaa voimaan heti Edus
kunnan hyväksyttyä sen, sovellettaisiin vuosilta 
1981-1985 tehtäviin alustilauksiin ja alushan
kintavarauksiin. 

YLEISPERUSTELUT 

Merenkulkuelinkeinoa on tuettu valtion toi
mesta lähinnä veronhuojennusten avulla. Ensim
mäinen merenkulkua koskeva veronhuojennus
laki annettiin vuonna 1944. Merenkulun veron
huojennuksia on sittemmin jatkettu vuosina 
1953, 1958, 1966, 1970 ja 1978 annetuilla 
laeilla. Vuonna 1978 annettu laki ( 4/78) kos
kee vuosina 1978-1980 hankittuja aluksia ja 
lakia sovelletaan vuosilta 1978-83 toimitetta
vissa verotuksissa. 

VeronhuojennusteD lisäksi merenkulkuelin
keinoa on tuettu valtion takauksin vuodesta 
1972 lähtien. Kauppalaivastomme kehitykseen 
näillä toimenpiteillä on ollut myönteinen vai
kutus, mutta siitä huolimatta kauppalaivastom
me kasvunopeus on ollut hitaampaa kuin eräis
sä maamme kanssa merikuljetuksista kilpaile
vissa maissa. Suomalaisten laivojen osuus ulko
maankauppamme merikuljetuksista on vähenty
nyt. Vuonna 1979 kuljetetusta 47,8 milj. tava
ratonnista oli suomalaisten alusten osuus 48,5 
prosenttia. Mainitun vuoden tuonnista oli suo
malaisten alusten osuus 52,1 prosenttia ja vien
nistä 42 prosenttia. Vuosina 1970 ja 1974 oli-
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vat vastaavat pros~nttiluvut tuonnin osalta 52,6 
ja 53,3 sekä viennin osalta 42,1 ja 50,0. Ton
nikilometrittäin mitattuna kotimaisen tonniston 
osuus . ulkomaan merikuljetuksista on ollut 
vuonna 1979 36,5 ja vuonna 1978 25,9 pro
senttia. Kauppalaivaston saamilla tahtituloilla 
on merkittävä vaikutus maamme vaihtotasee
seen, sillä esim. vuonna 1979 bruttorahtitulot 
kohosivat 3 296 milj. markkaan, josta 2 274 
milj. markkaa kertyi Suomen ja ulkomaiden 
välisestä liikenteestä ja loput kolmansien mai
den välisistä kuljetuksista. 

Kauppalaivastomme kilpailukyvyn säilyttämi
nen sekä merenkulun muusta elinkeinotoimin
nasta poikkeavat piirteet edellyttävät edelleen 
verotuksellista erityissääntelyä. Tästä syystä 
hallitus ehdottaa, että merenkulun veronhuo
jennusten soveltamista jatkettaisiin säätämäl
lä uusi vuosina 1981-1985 hankittavia aluk
sia koskeva veronhuojennuslaki. 

Uuteen merenkulun veronhuojennuksia kos
kevaan lakiin ehdotetaan otettavaksi tilauspois
toa, jäämaksuluokkavähennystä sekä alushan
kinta- ja luokitusvarausta koskevat huojennus-
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säännökset eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta 
samansisältöisinä kuin ne ovat viimeksi anne
tussa asiaa koskevassa laivanvarustustoiminnan 
veronhuojennuksista annetussa laissa ( 4/78). 
Mainitut poistot ja vähennykset voitaisiin siten 
pääsääntöisesti tehdä vain laivanvarustustoimin
nan tuottamista tuloista ja edelleenkin ainoas
taan Suomessa rakennettavista uusista aluksis
ta. Laki rakentuisi vanhan lain pohjalle, joten 
uusi laki ei muuttaisi vanhan lain pohjalta 
muotoutunutta verotuskäytäntöä. Olennaisin 
muutos nykyisiin veronhuojennuksiin verrattu-

na tapahtuisi lakiehdotuksen mukaisten tulok
sentasauskeinojen tilauspoiston ja alushankin
tavarauksen kohdalla. Lakiehdotuksen mukaan 
tilauspoiston merkitys pienentyisi ja alushankin
tavarauksen merkitys lisääntyisi. Veronhuojen
nusten tuloverotusta lykkäävä vaikutus ei la
kiehdotuksen mukaan sanottavasti muuttuisi 
siitä, mikä se on ollut aikaisemmin voimassa 
olleiden veronhuojennuslakien mukaan. Todet
takoon, että varustamojen maksamien verojen 
määrä oli vuonna 1977 2,6 ja vuonna 1978 
3,9 milj. markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Veronhuojennukset myönnettäisiin lai
vanvarustustoimintaa harjoittavalle verovelvolli
selle sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. 

2 §. Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain (360 /68) 30 §: ssä tarkoitettu poisto aluk
sen hankintamenosta saadaan sanotun lain mu
kaan tehdä aikaisintaan sinä verovuonna, jona 
alus otetaan käyttöön merenkulkutoiminnassa. 
Lainkohdan mukaan poisto saataisiin erityisenä 
tilauspoistona tehdä jo siitä verovuodesta al
kaen, jonka aikana aluksen rakentamisesta on 
tehty hankintasopimus. Kuten aikaisemmissakin 
).T.eronhuojennuslaeissa tilauspoistojen tekeminen 
edellyttäisi, että kysymyksessä on nettovetoi
.suudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen 
tilaaminen kiinteään hintaan Suomessa raken
nettavaksi. 

Tilauspoisto voitaisiin tehdä aluksista, jotka 
on. sitovin kirjallisin sopimuksin tilattu vuosien 
1981~1985 aikana. Ennen käyttöönottoa teh
tävän poiston enimmäismääriksi ehdotetaan 20 
prosenttia . aluksen hankintamenosta aikaisem, 
man 30 prosentin sijasta.· Valtiovarainministeriö 
voisi lainkohdan 2 momentin mukaan myön
tää · verovelvolliselle oikeuden tilatispoiston vä
hentämiseen muustakin kuin laivanvarustustoi
minnan tulosta. Niinikään valtiovarainministe
riön luvalla tilauspoisto saataisiin tehdä ulko
mailla. rakennettavasta aluksesta sekä alle 19 
.rekisteritonnin aluksista kuten hinaajista ja 
työnnettävistä proomuista. Ennen luvan anta
mista valtiovarainministeriön tulisi tarvittaessa 
hankkia kauppa- ja teollisuusministeriön lausun
.to hakemtiksesta. · 

3 §. Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan tilaus~ 
poisto. tehtäisiin kustakin aluksesta erikseen. 

Poistona verovelvollinen ei saisi vähentää suU" 
rempaa määrää kuin mitä hän on verovuonnil 
ja aikaisemmin kirjanpidossaan vähentänyt. 

4-5 §. Lainkohtiin sisältyy määräyksiä ti~ 
lauspoiston tulouttamisesta, mikäli aluksen han. 
kintasopimus puretaan, siirretään kolmannelle 
henkilölle tai käy pätemättömäksi taikka jos 
alus luovutetaan tai menetetään muusta syystä. 
Tilauspoiston tulouttamista koskevat säännök
set vastaavat sanamuodoltaan laivanvarustustoi
minnan veronhuojennuksista annetun lain vas
taavien pykälien säännöksiä. 

6 §. Jäävahvisteisten alusten hankkimisesta 
myönnettäisiin lainkohdan mukaan jäämaksu
luokkavähennys Suomessa vuosina 1981-1985 
rakennettavaksi tilatuista I A tai sitä korkeam~ 
paan jäämaksuluokkaan kuuluvista aluksista·. 
Sanotunlaisen jäävahvisteisen aluksen tilannut 
verovelvollinen saisi edelleenkin vähentää aluk:
sen käyttöönottovuodelta ·ja kolmelta sitä seu~ 
raavalta. kultakin vuodelta 3 prosenttia aluksen 
hankintamenosta. Edellisen lain erityissäännös 
tämän vähennyksen huomioon ottamisesta vah
vistettaessa tappiontasauksesta tuloverotuksessa 
annetussa laissa ( 362/68) tarkoitettua tappiota 
on huojennussäännösten selkeyttämiseksi jätetty 
lakiehdotuksesta pois. 

7 §. Suhdanteiden ja alusten hintojen nopei\.. 
den vaihtelujen vuoksi on tärkeää, että varusta
mot voivat hankkia aluksensa mahdollisimman 
edullisena aikana. Tällaista menettelyä ovat osal~ 
taan tukeneet eri merenkulun veronhuojennuS\.. 
lakeihin sisältyneet alushankintavarauksia kos~ 
kevat säännökset. Alushankintavarauksen vä
hentäminen tilikauClen' tulosta edellyttäisi, että 
verovelvollin€m kuuden kuukauden kuluessa ti-
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likauden päättymisestä tallettaisi Suomen Pank· 
kiin alushankintatalletuksena vähintään 50 pro
senttia varauksen määrästä. Talletuksen teko· 
aika ja -määrä olisi siten sama kuin investointi
varauslain ( 1094/78) mukaisessa investointi· 
talletuksessa. 

8 S. Verohallitus antaisi luvan alushankinta
talletuksen tai sen osan nostamiseen, kun sille 
esitetään selvitys siitä, että alushankintavaraus 
tai sen osa on käytetty tai tullaan käyttämään 
vähintään 19 rekisteritonnin aluksen hankkimi
seen. Alushankintavarausta voitaisiin siten käyt
tää myös käytettyjen tai ulkomailla rakennet
t-avien alusten hankkimiseen. Jos varausta 
tai sen osaa ei ole verotuksessa hyväksyt· 
ty vähennettäväksi, olisi verovelvollisella, 
mikäli verotus on tältä osin saanut lainvoi
man, oikeus nostaa talletus tai vastaava osa 
siitä. Muutoin saataisiin talletettuja varoja DOS· 

taa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen 
verovuoden päättymisestä, jonka veronalaisesta 
tulosta alushankintavaraus on tehty. Alushan
kintavarauksen määrä katsottaisiin tällöin nos
tettuja varoja vastaavalta osalta sen verovuoden 
veronalaiseksi tuotoksi, jona talletus tai sen osa 
on nostettu. 

9 S. Nostettaessa talletettuja varoja aluksen 
hankintaan Suomen Pankki maksaisi korkoa 
alushankintatalletukselle. T alletukselle laskettai· 
siin korko puolitoista prosenttiyksikköä Suomen 
Pankin maksamaa kulloistakin peruskorkoa 
alemman korkokannan mukaan. Korkoprosentti 
nousisi siten aikaisemman lain 3 prosentista ny
kyisen peruskorkokannan mukaisesti 7,75 pro
senttiin. Korko samoin kuin talletuskun eivät 
enää olisi verovapaita. 

10 §. Alushankintavaraus olisi käytettävä 
8 §: ssä tarkoitetun aluksen hankintamenon kat
tamiseen tai tuloutettava sinä verovuonna, jona 
talletus on nostettu. Edellä mainituin tavoin 
katettu aluksen hankintameno tai sen osa ei 

olisi vähennyskelpoinen meno. Poistoja ei siten 
saisi tehdä siitä aluksen hankintamenon osasta, 
joka on katettu varauksen määrällä. 

11 §. Tässä lainkohdassa on säännöksiä siitä~ 
mitä selvityksiä veroilmoituksessa on annettava, 
jos verovelvollinen on käyttänyt lain suomia 
etuja hyväkseen. 

12 S. Käyttöomaisuuden vastaisia korjausme
noja varten tehtäviä varauksia ei saa vähentää 
veronalaisesta tulosta. Kansainvälisen käytän
nön ja luokituskustannusten määräaikaisuuden 
huomioon ottaen ehdotetaan lakiin otettavaksi 
aikaisemmassa veronhuojennuslaissa ollutta 
säännöstä vastaava säännös siitä, että verovel
vollisella olisi oikeus verotuksessa tehdä ns. 
luokitusvaraus. Lakiehdotuksen mukaan netto
vetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin 
aluksen luokitusvaraus saisi olla enintään, 2 
prosenttia aluksen hankintamenosta. Varaus, 

l. ota ei saisi tehdä sinä verovuonna, jona alus 
uokitetaan, olisi tuloutettava sinä verovuonna. 

jona luokitus on suoritettu tai alus on luovu
tettu tahi sen menetys todettu, mikäli varausta 
ei ole käytetty luokituskustannusten kattami
seen. 

13 S. Tarkemmat säännökset lain täytän
töönpanosta annettaisiin tarvittaessa asetuksella. 

14 S. Tilauspoisto ja jäämaksuluokkavähen
nys koskisivat aluksia, jotka tilataan vuosien 
1981-1985 aikana ja alushankintavaraus va
rauksia, jotka muodostetaan vuosilta 1981-
1985 tehtävissä tilinpäätöksissä. Uutta lakia 
jouduttaisiin näin ollen soveltamaan myös näip 
tä vuosia myöhemmiltä vuosilta toimitettavissa 
verotuksissa. Lainkohdan mukaan lakia sovel
lettaisiin viideltä alusten viimeistä tilausvuotta 
ja varauksen muodostamiswotta seuraavalta 
vuodelta toimitettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
merenkulun veronhuojennuksista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 s 
Laivanvarustustoimintaa harjoittavalle vero

velvolliselle valtion- ja kunnallisverotuksessa 
myönnettävistä veronhuojennuksista säädetään 
tässä laissa. 

2 s 
Verovelvollisella, joka sitovin kirjallisin sopi

muksin kiinteään hintaan vuosina 1981-1985 
tilaa Suomessa rakennettavaksi nettovetoisuu· 
deltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen,. 
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on -oikeus verotuksessa vähentää laivanvarustus
toiminnan tulosta elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain ( 360/68) 30 §: ssä tarkoitettu 
poisto aluksen hankintamenosta siitä verovuo
desta alkaen, jonka aikana hankintasopimus ori 
tehty.· Tällaisena ennen aluksen käyttöön ottoa 
tehtävänä poistona saadaan vähentää kuitenkin 
enintään 20 prosenttia aluksen hankintamenosta 
( tilauspoisto). 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä ·syistä 
hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeu
den .tilauspoiston vähentämiseen muustakin 
kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä 
muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun aluk
sen hankinnan perusteella. 

3 § 
Edellä 2 §:ssä tarkoitettu poisto tehdään 

kunkin aluksen hankintamenosta erikseen. Pois
tona verovelvollinen ei saa vähentää suurempaa 
määrää kuin mitä hän on verovuonna ja aikai
senunin kirjaripidossaan vähentänyt. 

4 s 
Jos_ hankintasopimus, jonka perusteella 2 

§:ssä tarkoitettu poisto on· tehty, puretaan tai 
siirretään kolmannelle henkilölle tahi jos sopi
mus käy pätemättömäksi, aluksen hankintame
nosta poistettu määrä katsotaan sen verovuo
den tuotoksi, jona sopimus • on ·purettu tai siir
retty· tahi' käynyt pätemättömäksi. · 
· Vahiflgoittuneesta sekä luovutetusta ja tu

houtuneesta tai muusta. syystä menetetystä 
aluksesta, jonka hankintaineno tai sen osa on 
edellä 2 §:ssä säädetyin tavoin vähennetty, 
saatu luovutushinta tai muu vastike tuloute~ 
tåan ja ·sen · hankintamenon ·· poistamaton osa 
vähennetään sinä verovilonna, jona alus on luo
vu~ettu tai menetys on todettu. 

. 5 § 
Jos verovelvollinen jatkaa laivanvarustustoi

mintaa ja tekee todennäköiseksi aikovansa 
hankkia Suomesta uuden aluksen tai täällä kor
jata vahingoittuneen aluksen, tuloutetaan edellä 
4 §: ssä tarkoitetusta aluksesta saatu veronalai
nen luovutushinta ja muu vastike hankintame
non poistamatonta osaa lukuun ottamatta vä~ 
hentämällä se uuden aluksen hankintamenosta 
tai vahingoittuneen aluksen kuntoon saattami
sesta johtuneista menoista.. Luovutushinta ja 
vastike tai niiden osa, jota ei ole edellä mai
nituin tavoin vähennetty sinä verovuonna, jona 
alus:' on luovutettu, tuhoutunut tai vahingoit-

tunut, eikä kahtena sitä seuraavana verovuote
na, luetaan sen verovuoden tuotoksi, minkä 
aikana se olisi viimeistään ollut aluksen han• 
kintamenosta vähennettävä. Sen läänin läänin
verovirasto, jonka alueella verovelvollisen koti
paikka on, voi verovelvollisen hakemuksesta 
erityisistä syistä päättää, että luovutushinta ja 
vastike tai niiden osa saadaan vähentää useam
pana .kuin kahtena sitä verovuotta seuraavana 
vuotena, jona alus on luovutettu, tuhotunut tai 
vahingoittunut. 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1985 

tilaa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suo
malaiseen jäämaksuluokkaan rakennettavan net
tovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin 
aluksen, on oikeus siltä verovuodelta, jona 
alus on otettu käyttöön, sekä kolmelta seuraa
valta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa 
vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta mui
den sallittujen vähennysten lisäksi kunakin 
vuonna määrä, joka on 3 prosenttia aluksen 
hankintamenosta (jäämaksuluokkavähennys). 

7 § 
· Verovelvollisella on oikeus vähentää laivan

varustustmmmnan tulosta tilinpäätöksissään 
vuosilta 1981~1985 tekemänsä varauksen 
määrä ( alushankintavaraus). Saadakseen vä
hentää alushankintavarauksen verovelvollisen 
on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä talletettava Suomen Pankkiin 
erityisesti avattavalle tilille rahamäärä, joka on 
50 prosenttia. alushankintavarauksen määrästä 
( alushankintatalletus). 

8 § 
Verohallitus antaa luvan alushankintatal

letuksen tai sen osan nostamiseen, kun sille 
esitetään selvitys siitä, että alushankintavaraus 
tai sen osa on käytetty tai tullaan käyttämään 
vähintään 19 rekisteritonnin aluksen hankkimi
seen. Jos varausta tai sen osaa ei ole verotuk
sessa vähennetty veronalaisesta tulosta ja vero
tus on tältä osin saanut lainvoiman, verovel
vollisella on niin ikään oikeus nostaa talletus 
tai vastaava osa siitä. 

Muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa saadaan talletettuja varoja nostaa 
aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen vero
vuoden päättymisestä, jonka veronalaisesta tu~ 
losta alushankintavarims on tehty. Alushankin~ 
tavarauksen määrä katsotaan tällöin nostettuja 
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varoja vastaavalta osalta sen verovuoden veron
alaiseksi tuotoksi, jona talletus tai sen osa on 
nostettu. 

9 § 
Suomen Pankki maksaa 8 §:n 1 momentissa 

tarkoitetuissa tapauksissa talletuksen nostetta
valle määrälle vuotuista korkoa, joka on puoli
toista prosenttiyksikköä Suomen Pankin perus
korkoa alempi. Korko maksetaan talletettuja 
varoja nostettaessa. 

10 § 
Alushanikintavaraus on käytettävä aluksen 

hankintamenon kattamiseen tai tuloutettava 
sinä verovuonna, jona edellä 7 §:ssä tarkoitettu 
talletus on nostettu. 

Alushankintavarauksesta katettu aluksen 
hankintameno tai hankintamenon osa ei ole 
vähennyskelpoinen meno. 

11§ 
Verovelvollisen, joka on tehnyt tämän lain 

nojalla aluksen hankintamenosta poiston tai 
käyttänyt alushankintavarausta aluksen hankin
taan, on liitettävä veroilmoitukseensa selvitys 
aluksen alkuperäisestä hankintamenosta, alus
hankintavarauksen käytöstä aluksen hankinta
menon kattamiseen, hankintamenosta aikaisem
min tehdyistä poistoista, verovuoden poistoista 
sekä aluksen poistamattomasta hankintamenos
ta verovuoden päättyessä. 

Verovelvollisen, joka on 5 S:n mukaisesti 
vähentänyt aluksen luovutushinnan tai muun 
vastikkeen tahi niiden osan uuden aluksen han
kintamenosta tai vahingoittuneen aluksen kun-
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toon saattamisesta johtuneista menoista, taik
ka aikoo vähentää luovutushinnan tai muun 
vastikkeen osan seuraavien verovuosien aikana 
käyttöön otettavan aluksen hankintamenosta, 
on liitettävä siitä selvitys veroilmoitukseen. 

12 s 
Verovelvollisella on oikeus vuosittain vä

hentää laivanvarustustoiminnan tulosta netto
vetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin 
aluksen vastaisia luokituskustannuksia varten 
varauksena määrä, joka on enintään 2 prosent
tia aluksen hankintamenosta (luokitusvaraus). 
Luokitusvarausta ei kuitenkaan tehdä sinä ve
rovuonna, jona alus luokitetaan. 

Verovelvollisella on oikeus vähentää luoki
tusvaraus menona vain, mikäli vastaava kirjaus 
on tehty kirjanpidossa. 

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty aluk
sen luokituskustannusten kattamiseen, on tu
loutettava sinä verovuonna, jona luokitus on 
suoritettu tai alus on luovutettu tahi sen me
netys on todettu. 

13§ 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

14 s 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-
1990 toimitettavissa verotuksissa. 

Tämän lain mukainen alushankintavaraus tai 
luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 
1990 loppuun mennessä, katsotaan sanotun 
vuoden veronalaiseksi tuloksi. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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