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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merenkulun veronhuo
jennuksista annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että me
renkulun veronhuojennuksista annetun lain ve
ronhuojennuksia jatkettaisiin muuttumattomina 
viideltä vuodelta. Aluksista, jotka tilataan vuosi
na 1986-1990, myönnettäisiin siten edelleenkin 
tilauspoisto ja jäämaksuluokkavähennys. Sano
milta vuosilta saisi niin ikään tehdä alushankin
tavarauksen myöhemmin toteutettavia alushan
kintoja varten sekä lain voimassaoloaikana luoki-

tusvarauksen suoritettavia aluskorjauksia varten. 
Valtiovarainministeriön oikeus myöntää yksittäis
tapauksissa erivapaus veronhuojennusten saanti
edellytyksistä ulotettaisiin koskemaan myös jää
maksuluokkavähennystä. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1986. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

Merenkulkuelinkeinoa on koko sodan jälkeisen 
ajan Suomessa tuettu valtion toimesta veronhuo
jennusten avulla. Ensimmäinen merenkulkua 
koskeva veronhuojennuslaki annettiin vuonna 
1944. Merenkulun veronhuojennuksia on sittem
min jatkettu vuosina 1953, 1958, 1966, 1970, 
1978 ja 1981 annetuilla laeilla. Voimassa oleva 
laki (433/81) koskee vuosina 1981-1985 hankit
tuja aluksia ja lakia sovelletaan vuosilta 1981-
1990 toimitettavissa verotuksissa. 

Suomen kauppalaivasto kasvoi koko 1970-
luvun saavuttaen tähänastisen huippunsa huhti
kuussa 1979, jolloin tonnisron kokonaisvetoisuus 
oli 2,493 milj. bruttorekisteritonnia. Tämän jäl
keen kauppalaivaston kasvu pysähtyi ja viime 
aikoina kauppalaivasto on alkanut pienentyä sekä 
alusten lukumäärän että vetoisuuden mukaan. 
Vuoden 1981 lopusta vuoden 1985 toukokuun 
loppuun mennessä kauppalaivasto on pienenty
nyt vetoisuudeltaan yli 20 % ollen tällä hetkellä 
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noin 1, 963 milj. brutrorekisteritonnia. Pääasial
lisesti tämä on seurausta suomalaisten kolman
sien maiden välisessä liikenteessä purjehtivien 
alusten vähenemisestä. Samanaikaisesti kuin 
kauppalaivasto on pienentynyt, on sen ikäraken
ne myös huonontunut. Vuoden 1984 päättyessä 
kauppalaivaston keski-ikä oli 10,2 vuotta kun se 
1970-luvun jälkipuoliskolla oli noin 8 vuotta. 

Merenkulun kannattavuus on lähinnä sen ny
kyisestä kustannusrakenteesta johtuen tällä het
kellä merkittävästi heikentynyt. Vaikka merenku
lun heikkoa kannattavuutta ei juuri voida paran
taa varustamoille myönnettävillä tuloverohuojen
nuksilla, on toisaalta tärkeätä, että merenkulun 
tämänhetkisiä verotuksellisia toimintaedellytyksiä 
ei ainakaan lähivuosina kavenneta. 

Tämän johdosta hallitus ehdottaa, että meren
kulun voimassa olevien veronhuojennusten sovel
tamista jatkettaisiin viidellä vuodella. Laivanva
rustustoiminnan tuloista saataisiin siten edelleen
kin vähentää alushankintavaraus ja luokitusva
raus sekä lisäksi tehdä vuosina 1986-1990 tila
tuista aluksista ns. tilauspoisto. Näiden alusten 
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hankintamenon sekä käyttökustannusten ennen
aikaisen vähentämisen lisäksi myönnettäisiin jää
vahvisteisista aluksista jäämaksuluokkavähennys. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

VeronhuojennusteD tuloverotusta lykkäävä vai
kutus olisi huojennusten määrän pysyessä muut
tumattomana samanlainen kuin aikaisempina 
vuosina. Tilauspoistojen määrä vuosina 1981-
1983 oli keskimäärin yhteensä 18 miljoonaa, 
jäämaksuluokkavähennysten 22 miljoonaa, alus
hankintavarausten 25 miljoonaa sekä luokitusva
rausten 7 miljoonaa markkaa vuodessa. Sanotuis-

ta huojennuksista jäämaksuluokkavähennys mer
kitsee tulon vapauttamista lopullisesti verotuksel
ta kun taas muut huojennukset merkitsevät lä
hinnä koronluonteista jaksotusetuutta. Veron
huojennukset merkitsivät vuosina 1981-1983 
keskimäärin vuodessa valtion verotulojen vähene
mistä noin 30 miljoonalla markalla sekä kuntien 
ja seurakuntien verotulojen vähenemistä noin 15 
miljoonalla markalla. Jos merenkulun investoin
nit ja varustamotoiminnan tulonmuodostus py
syisivät suunnilleen viime vuosien tasolla, aiheu
tuisi lakiesityksestä vuonna 1986 suunnilleen 
ed_ellä mainitun suuruiset verontuoton pienenty
mlset. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

2 §. Elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain ( 360168) mukaan saadaan poisto aluksen 
kuten muunkin käyttöomaisuuden hankintame
nosta tehdä aikaisintaan sinä verovuonna, jona 
käyttöomaisuus otetaan käyttöön. Tästä poiketen 
saadaan 2 §:n mukaan vähintään 19 rekisteriton
nin aluksen hankintamenosta vähentää ns. tilaus
poistona 20 % jo tätä ennen aikaisintaan kuiten
kin sinä vuonna, jona hankintasopimus aluksesta 
on tehty. Tämä tilauspoisto saadaan vähentää 
vain laivanvarustustoiminnan tulosta. Tilauspois
ton tekeminen edellyttää, että alus tilataan kiin
teään hintaan Suomessa rakennettavaksi. Ulko
maillakin rakennettavaksi tilatusta aluksesta voi
daan aluksen tilaajalle myöntää tilauspoisto, mi
käli tilaaja esittää erityisiä syitä tilauksen tekemi
seen ulkomailta. Luvan tilauspoiston tekemiseen 
ulkomailla rakennettavasta aluksesta myöntää täl
löin valtiovarainministeriö tilaajan hakemuksen 
perusteella. Sanotun luvan on ministeriö myön
tänyt esimerkiksi silloin, kun vastaavanlaista 
alusta ei ole lainkaan tai ainakaan vastaavin 
toimitusehdoin ollut Suomesta saatavissa. Minis
teriö on lisäksi voinut myöntää luvan tilauspois
ton vähentämiseen myös muusta kuin laivanva
rustustoiminnan tulosta ja muistakin kuin 19 
rekisteritonnin aluksista. 

Edellä esitettyä tilauspoistosäännöstöä ehdote
taan sovellettavaksi myös niihin aluksiin, jotka 
tilataan vuosina 1986-1990. Ulkomailla raken
nettavista aluksista myönnettävän tilauspoiston 
osalta on tällöin huomattava, että kotimaisten 
telakoiden tarjoamat rahoitusehdot tulevat val-

tion telakoille myöntämän korko- ja vakuustuen 
johdosta vuodesta 1986 alkaen nykyistä kilpailu
kykyisemmiksi ulkomaisten telakoiden ehtojen 
kanssa. Näin ollen valtiovarainministeriön ei 
enää tarvitse samassa määrin kuin tähän asti 
kiinnittää huomiota kotimaisten telakoiden ase
man turvaamiseen merenkulun veronhuojennuk
sista päätettäessä. Harkittaessa luvan myöntämis
tä tilauspoiston tekemiseen ulkomailla rakennet
tavasta aluksesta voidaan 2 momentissa tarkoitet
tujen erityisten syiden katsoa olevan olemassa 
muun muassa, milloin kotimaiset telakat eivät 
ole kiinnostuneita kyseisen aluksen rakentamises
ta tai milloin kotimaisen telekan tarjouksen hy
väksyminen ei ole mahdollista kilpailevan ulko
maisen tarjouksen olennaisesti parempien hinta-, 
toimitus- tai muiden tarjousehtojen vuoksi. Eri
tyisiä syitä harkittaessa tulee huomiota kiinnittää 
myös verovelvollisen toiminnan kannattavuuteen 
sekä toimenpiteen merkitykseen merenkulkuelin
keinon toimintaedellytysten ja telakkateollisuu
den suhdannetilanteen kannalta. Saadakseen tar
kemman selvityksen näistä olosuhteista ja toimin
taedellytyksistä tulee valtiovarainministeriön pyy
tää ennen 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen 
käsittelyä lausunto kauppa- ja teollisuusministeri
öitä. 

6 §. 1 mom. Suomessa vuosina 1981-1985 
rakennettavaksi tilatuista 1 A tai sitä korkeam
paan jäämaksuluokkaan kuuluvista aluksista 
myönnetään voimassaolevan lain mukaan jää
maksuluokkavähennys. Sanotunlaisen jäävahvis
teisen aluksen tilannut verovelvollinen saa laivan-
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varustustoiminnan tulosta vähentää aluksen käyt
töönottovuodelta ja kolmelta sitä seuraavalta kul
takin vuodelta 3 prosenttia aluksen hankintame
nosta. Säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi myös 
vuosina 1986-1990 tilattaviin aluksiin. 

6 §. 2 mom. Nykyisellään jäämaksuluokkavä
hennystä ei voida tehdä ulkomailta tilatusta jää
vahvisteisesta aluksesta. Ehdotetun 2 momentin 
mukaan valtionvarainministeriö voisi kuitenkin 
erityisistä syistä myöntää luvan jäämaksuluokka
vähennyksen tekemiseen myös ulkomailta vuosi
na 1986-1990 tilatusta jäävahvistetusta alukses
ta. Momentissa tarkoitettujen erityisten syiden 
voidaan katsoa olevan olemassa muun muassa, 
milloin kotimaiset telakat eivät ole kiinnostunei
ta kyseisen aluksen rakentamisesta tai milloin 
kotimaisen telakan tarjouksen hyväksyminen ei 
ole mahdollista kilpailevan ulkomaisen tarjouk
sen olennaisesti parempien hinta-, toimitus- tai 
muiden tarjousehtojen vuoksi. Erityisiä syitä har
kittaessa tulee huomiota kiinnittää myös verovel
vollisen toiminnan kannattavuuteen sekä toimen
piteen merkitykseen merenkulkuelinkeinon toi
mintaedellytysten, telakkateollisuuden suhdan
netilanteen ja jäävahvistetun tonniston kehittä
misen kannalta. Lisäksi ehdotetaan, että jäämak
suluokkavähennys saataisiin erityisistä syistä vä
hentää ministeriön luvalla muustakin kuin lai
vanvarustustoiminnan tulosta. Ennen lupahake
muksen käsittelyä valtiovarainministeriön tulisi 

hankkia lausunto kauppa- ja teollisuusministeri
öitä. 

7 §. Suhdanteiden ja alusten hintojen nopei
den vaihtelujen vuoksi on tärkeää, että varusta
mot voivat hankkia aluksensa mahdollisimman 
edullisena aikana. Tällaista menettelyä tukee la
kiin sisältyvä alushankintavarauksia koskeva sään
nös. Alushankintavarauksen vähentäminen lai
vanvarustustoiminnan tulosta edellyttää, että ve
rovelvollinen 6 kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä tallettaa Suomen Pankkiin alus
hankintatalletuksena vähintään 50 prosenttia 
varauksen määrästä. Alushankintavarausmahdol
lisuus ehdotetaan säädettäväksi koskemaan myös 
vuosien 1986-1990 tilinpäätöksessä tehtäviä 
varauksia. 

14 §. Veronhuojennusten ehdotetun jatkami
sen johdosta tilauspoisto ja jäämaksuluokkavä
hennys koskisivat myös niitä aluksia, jotka tila
taan vuosien 1986-1990 aikana ja alushankinta
varaus myös varauksia, jotka muodostetaan vuo
silta 1986-1990 tehtävissä tilinpäätöksissä. Lakia 
jouduttaisiin soveltamaan myös näitä vuosia 
myöhemmiltä vuosilta toimitettavissa verotuksis
sa. Lainkohdan mukaan lakia sovellettaisiin vii
deltä alusten viimeistä tilausvuotta ja varauksen 
muodostamisvuotta seuraavalta vuodelta toimi
tettavassa verotuksessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merenkulun veronhuojennuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 1981 annetun lain (433/81) 2 §:n 1 momentti, 6, 7 ja 14 § näin kuuluviksi: 

2 § 
Verovelvollisella, joka sitovin kirjallisin sopi

muksin kiinteään hintaan vuosina 1981-1990 
tilaa Suomessa rakennettavaksi nettovetoisuudel
taan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on 
oikeus verotuksessa vähentää laivanvarustustoi
minnan tulosta elinkeinotulon verottamisesta an
netun lain (360/68) 30 §:ssä tarkoitettu poisto 
aluksen hankintamenosta siitä verovuodesta al
kaen, jonka aikana hankintasopimus on tehty. 
Tällaisena ennen aluksen käyttöön ottoa tehtävä
nä poistona saadaan vähentää kuitenkin enintään 
20 prosenttia aluksen hankintamenosta (tilaus
poisto). 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1990 ti

laa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suomalai
seen jäämaksuluokkaan rakennettavan nettove
toisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluk
sen, on oikeus siltä verovuodelta, jona alus on 
otettu käyttöön, sekä kolmelta seuraavalta vero
vuodelta toimitettavissa verotuksissa vähentää lai
vanvarustustoiminnan tulosta muiden sallittujen 
vähennysten lisäksi kunakin vuonna määrä, joka 
on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta (jää
maksuluokkavähennys). 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 1985 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä ha
kemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden 
jäämaksuluokkavähennyksen tekemiseen muusta
kin kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä 
myös ulkomailta vuosina 1986-1990 tilausta 1 
momentissa tarkoitetusta aluksesta. 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivanva

rustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään vuosil
ta 1981-1990 tekemänsä varauksen määrä (alus
hankintavaraus). Saadakseen vähentää alushan
kintavarauksen verovelvollisen on kuuden kuu
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä talle
tettava Suomen Pankkiin erityisesti avattavalle 
tilille rahamäärä, joka on 50 prosenttia alushan
kintavarauksen määrästä (alushankintatalletus). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 

1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-1995 toimi
tettavissa verotuksissa. 

Tämän lain mukainen alushankintavaraus tai 
luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1995 
loppuun mennessä, katsotaan viimeksi mainitun 
vuoden veronalaiseksi tuloksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
merenkulun veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merenkulun veronhuojennuksista 18 päivänä 
kesäkuuta 1981 annetun lain (433/81) 2 §:n 1 momentti, 6, 7 ja 14 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Verovelvollisella, joka sitovin kirjallisin sopi

muksin kiinteään hintaan vuosina 1981-1985 
tilaa Suomessa rakennettavaksi nettovetoisuudel
taan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on 
oikeus verotuksessa vähentää laivanvarustustoi
minnan tulosta elinkeinotulon verottamisesta an
netun lain (360/68) 30 §:ssä tarkoitettu poisto 
aluksen hankintamenosta siitä verovuodesta al
ken, jonka aikana hankintasopimus on tehty. 
Tällaisena ennen aluksen käyttöön ottoa tehtävä
nä poistona saadaan vähentää kuitenkin enintään 
20 prosenttia aluksen hankintamenosta (tzlaus
poisto). 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1985 ti

laa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suomalai
seen jäämaksuluokkaan rakennettavan nettove
toisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluk· 
sen, on oikeus siltä verovuodelta, jona alus on 
otettu käyttöön sekä kolmelta seuraavalta vero
vuodelta toimitettavissa verotuksissa vähentää lai
vanvarustustoiminnan tulosta muiden sallittujen 
vähennysten lisäksi kunakin vuonna määrä, joka 
on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta (jää
maksuluokkavähennys). 

Ehdotus 

2 § 
Verovelvollisella, joka sirovin kirjallisin sopi

muksin kiinteään hintaan vuosina 1981-1990 
tilaa Suomessa rakennettavaksi nettovetoisuudel
taan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on 
oikeus verotuksessa vähentää laivanvarustustoi
minnan tulosta elinkeinotulon verottamisesta an
netun lain (360/68) 30 §:ssä tarkoitettu poisto 
aluksen hankintamenosta siitä verovuodesta al
kaen, jonka aikana hankintasopimus on tehty. 
Tällaisena ennen aluksen käyttöön ottoa tehtävä
nä poistona saadaan vähentää kuitenkin enintään 
20 prosenttia aluksen hankintamenosta (tzlaus
poisto). 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1990 ti

laa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suomalai
seen jäämaksuluokkaan rakennettavan nettove
toisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluk
sen, on oikeus siltä verovuodelta, jona alus on 
otettu käyttöön, sekä kolmelta seuraavalta vero
vuodelta toimitettavissa verotuksissa vähentää lai
vanvarustustoiminnan tulosta muiden sallittujen 
vähennysten lisäksi kunakin vuonna määrä, joka 
on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta (jäå'
maksuluokkavähennys). 

Valtiovarainministeriö voi en.tyisistä syistä ha
kemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden 
jäi/maksuluokkavähennyksen tekemiseen muusta
kin kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä 
myös ulkomazlta vuosina 1986-1990 tilatusta 1 
momentissa tarkoitetusta aluksesta. 
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Voimassa oleva laki 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivanva

rustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään vuosil
ta 1981-1985 tekemänsä varauksen määrä (alus
hankintavaraus). Saadakseen vähentää alushan
kintavarauksen verovelvollisen on kuuden kuu
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä talle
tettava Suomen Pankkiin erityisesti avattavalle 
tilille rahamäärä, joka on 50 prosenttia alushan
kintavarauksen määrästä (alushankintatalletus). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 

1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-1990 toimi
tettavissa verotuksissa. 

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

Ehdotus 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivanva

rustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään vuosil
ta 1981-1990 tekemänsä varauksen määrä (alus
hankintavaraus). Saadakseen vähentää alushan
kintavarauksen verovelvollisen on kuuden kuu
kauden kuluessa tilikauden päättymisestä talle
tettava Suomen Pankkiin erityisesti avattavalle 
tilille rahamäärä, joka on 50 prosenttia alushan
kintavarauksen määrästä (alushankintatalletus). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 

1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-1995 toimi
tettavissa verotuksissa. 

Tämän lain mukainen alushankintavaraus tai 
luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1995 
loppuun mennessä, katsotaan viimeksi mainitun 
vuoden veronalaiseksi tuloksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä· 


