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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi merenkulun veronhuo
jennuksista annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että merenkulun ve
ronhuojennuksista annetun lain mukaisia ve
ronhuojennuksia jatkettaisiin osittain vielä 
vuoden 1990 jälkeen. Alushankintavaraus voi
taisiin muodostaa myös vuosilta 1991 ja 1992 
laadittavissa tilinpäätöksissä ja jäämaksuluok
kavähennys tehdä vuosina 1991 ja 1992 tilattu
jen alusten perusteella. Alushankintavaraus, 

jota ei ole käytetty viimeistään verovuonna 
1997, luettaisiin mainitun vuoden veronalaisek
si tuloksi. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1991. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Yleistä 

Merenkulkuelinkeinoa on tuettu veronhuo
jennuksin vuodesta 1944 alkaen, jolloin annet
tiin ensimmäinen merenkulkua koskeva veron
huojennuslaki. Merenkulun veronhuojennuk
sia on sittemmin jatkettu vuosina 1953, 1958, 
1966, 1970, 1978, 1981 ja 1985 annetuilla 
laeilla. 

Viimeksi annettu laki merenkulun veronhuo
jennuksista (433/81) koski alunperin vuosina 
1981-1985 tehtyjä alustilauksia. Vuonna 1985 
lain soveltamisaikaa jatkettiin viidellä vuodel
la. Voimassa olevan lain mukainen tilauspoisto 
ja jäämaksuluokkavähennys koskevat niitä 
aluksia, jotka on tilattu vuosien 1981-1990 
aikana, ja alushankintavaraus vuosina 1981-
1990 tehtyjä varauksia. Veronhuojennuslain 
viimeinen soveltamisvuosi on verovuosi 1995. 
Alushankintavaraus ja luokitusvaraus, joita ei 
ole käytetty verovuoden 1995 loppuun mennes-
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sä, luetaan mainitun vuoden veronalaiseksi 
tuloksi. 

Veronhuojennukset myönnetään valtion- ja 
kunnallisverotuksessa laivanvarustustoimintaa 
harjoittavalle verovelvolliselle. Päätoimiala
naan laivanvarustustoimintaa harjoittavien yri
tysten lisäksi veronhuojennukset koskevat 
myös sellaisia yrityksiä, jotka varsinaisen toi
mintansa lisäksi harjoittavat laivanvarustustoi
mintaa. Vähennykset saadaan kuitenkin tehdä 
vain laivanvarustustoiminnan tulosta. 

Merenkulun veronhuojennuksista annetun 
lain tilauspoistoa ja alushankintavarausta kos
kevia säännöksiä ei sovelleta laivanisännistöyh
tiöön eikä tällaiselle yhtiölle kuuluvan aluksen 
osalta laivanisännän verotuksessa. Sitä vastoin 
jäämaksuluokkavähennys ja luokitusvaraus 
voidaan myöntää myös laivanisännistöyhtiölle 
sille kuuluvan aluksen osalta. 

Ulkomaan liikenteessä toimivan Suomen 
kauppalaivaston kapasiteetti pieneni vuodesta 
1984 vuoteen 1987 noin 2,36 milj. bruttorekis
teritonnista 0,85 milj. bruttorekisteritonniin. 
Alusten lukumäärä väheni 190 aluksesta noin 
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100 alukseen. Tonnistan pieneneminen koski 
pääasiassa lastialuksia. Vuonna 1988 kauppa
laivaston pieneneminen pysähtyi ja seuraavana 
vuonna se kääntyi kasvuun. Vuonna 1989 
kauppalaivaston vetoisuus oli 0,94 milj. brut
torekisteritonnia ja laivastoon kuului 111 alus
ta. Laivojen hankinnat lisääntyivät vuodesta 
1987 vuoteen 1989 vajaasta 70 000 bruttorekis
teritonnista 190 000 bruttorekisteritonniin. 
Vuoden 1989 hankinnoista puolet oli matkus
taja-aluksia. 

Syynä Suomen kauppalaivaston pienenemi
seen oli toisaalta alalla vallinnut huomattava 
ylikapasiteetti ja toisaalta Suomen korkean 
kustannustason synnyttämä laivojen niin sa
nottu ulosliputus, eli suomalaisten lastialusten 
myyminen ulkomaille perustetun tytäryhtiön 
omistukseen. Nykyisin suomalaisten varusta
mojen epäsuorassa omistuksessa tai hoidossa 
on ulkomaan lipun alla purjehtivia aluksia, 
joiden yhteenlaskettu vetoisuus on suurempi 
kuin suomalaisen tonniston. 

1.2. Valtion- ja kunnallisverotuksessa myön
nettävät veronhuojennukset 

1.2.1. Tilauspoisto 

Tilauspoiston saa tehdä laivanvarustustoi
mintaa harjoittava verovelvollinen, joka sito
vin kirjallisin sopimuksin kiinteään hintaan 
vuosina 1981-1990 tilaa Suomessa rakennetta
vaksi nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekis
teritonnin aluksen. Laivanvarustustoiminnan 
tulosta saadaan tällöin vähentää elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/68) 30 §:ssä 
tarkoitettu menojäännöspoisto aluksen hankin
tamenosta siitä verovuodesta alkaen, jonka 
aikana hankintasopimus on tehty. Ennen aluk
sen käyttöönottoa tehtävänä poistona saadaan 
vähentää kuitenkin enintään 20 prosenttia 
aluksen hankintamenosta. 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta myöntää oikeuden tilauspoiston 
vähentämiseen muustakin kuin laivanvarustus
toiminnan tulosta, ulkomailla rakennettavasta 
aluksesta ja aluksesta, jonka nettovetoisuus on 
pienempi kuin 19 rekisteritonnia. Käytännössä 
lupia on myönnetty lähinnä tilauspoiston teke
miseen sellaisista ulkomailta tilatuista aluksis
ta, joita ei valmisteta suomalaisilla telakoilla. 
Oikeus vähentää tilauspoisto muusta kuin lai
vanvarustustoiminnan tulosta on myönnetty 

silloin, kun alusta käytetään lähes yksinomaan 
yrityksen oman teollisuustuotannon kuljetuk
siin. 

1.2.2. Jäämaksuluokkavähennys 

Jäämaksuluokkavähennyksen saa tehdä vä
hintään 19 rekisteritonnin ja vähintään jää
maksuluokkaan 1 A kuuluvan aluksen Suomes
sa rakennettavaksi tilannut verovelvollinen 
aluksen käyttöönottovuodelta ja kolmelta sitä 
seuraavalta verovuodelta. Vähennyksen suu
ruus on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta. 
Koska vähennys myönnetään neljältä vuodelta, 
se merkitsee yhteensä 12 prosentin ylimääräistä 
lopullista vähennystä tuloverotuksessa. 

Jäämaksuluokkavähennys on vuodesta 1985 
alkaen saatu valtiovarainministeriön luvalla 
tehdä muustakin kuin laivanvarustustoiminnan 
tulosta ja myös ulkomailta tilatuista aluksista. 
Käytännössä lupia ei ole myönnetty vähennyk
sen tekemiseen ulkomailta tilatuista aluksista. 
Poikkeuslupa vähennyksen tekemiseen muusta 
kuin laivanvarustustoiminnan tulosta on annet
tu silloin, kun kysymyksessä on ollut kotimaas
ta hankittu alus, jota käytetään verovelvollisen 
oman teollisuustuotannon kuljetuksiin. 

1.2 .3. Alushankintavaraus 

Yritys saa vähentää laivanvarustustoiminnan 
tulosta tilinpäätöksissään vuosilta 1981-1990 
tekemänsä alushankintavarauksen. Varauksen 
määrälle ei ole asetettu ylärajaa. Alushankinta
varauksen vähentäminen verotuksessa edellyt
tää, että Suomen Pankkiin tehdään kuuden 
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä 
alushankintatalletus, jonka suuruus on puolet 
varauksen määrästä. 

Alushankintatalletus saadaan nostaa vero
hallituksen luvalla, kun alushankintavaraus 
käytetään vähintään 19 rekisteritonnin aluksen 
hankkimiseen. Alus voi olla myös ulkomailla 
rakennettu ja se voidaan hankkia myös käytet
tynä. Uusi alushankintavaraus voidaan tehdä 
myös samana verovuonna kuin aikaisemmin 
muodostettua varausta käytetään. Jos varausta 
ei käytetä aluksen hankintamenon kattami
seen, talletus saadaan nostaa aikaisintaan kah
den vuoden kuluttua sen verovuoden päättymi
sestä, jonka tulosta varaus on vähennetty. 
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Alushankintavaraus luetaan tällöin veronalai
seksi tuloksi. 

1.2.4. Luokitusvaraus 

Luokitusvaraus voidaan tehdä vastaisten 
luokituskustannusten kattamiseksi. Varaus hy
väksytään verotuksessa saman suuruisena kuin 
se on vähennetty kirjanpidossa, kuitenkin niin, 
että varausten yhteismäärä ei saa olla enempää 
kuin 2 prosenttia aluksen hankintamenosta. 
Luokitusvarausta ei saa tehdä enää sinä vero
vuonna, jona alus luokitetaan. 

Luokitusvaraus on käytettävä aluksen luoki
tuskustannusten kattamiseen tai tuloutettava 
sinä verovuonna, jona luokitus on suoritettu 
tai alus luovutettu tai menetetty. 

1.2.5. Muut käytettävissä olevat tuloksenta
sauskeinot 

Koska laivanvarustustoimintaa harjoittavan 
yrityksen verotus tapahtuu elinkeinotulon ve
rottamisesta annetun lain mukaan, yrityksellä 
on käytettävissään myös kaikki mainitun lain 
mukaiset tuloksentasauskeinot kuten varasto
ja toimintavaraus samoin kuin investointiva
rauslain (1094178) mukainen investointivaraus. 
Edellä mainituista varauksista päätoiminta
naan varustamotoimintaa harjoittavat yritykset 
ovat käyttäneet ennen kaikkea toimintavaraus
ta. 

Investointivarausjärjestelmä on osittain 
päällekkäinen alushankintavarauksen kanssa. 
Investointivaraus ei veronhuojennuksena ole 
kuitenkaan yhtä edullinen kuin alushankinta
varaus muun muassa sen vuoksi, että inves
tointivarauksen tekeminen on sidottu tilikau
den voittoon, varauksen käyttäminen on sidot
tu käyttöajanjaksoihin eikä uutta varausta saa 
tehdä siltä tilikaudelta, jonka aikana investoin
tivarausta on käytetty tai investointitalletus on 
nostettu. 

1.3. Laivanvarustustoimintaan kohdistuvat 
suorat tukimuodot 

Valtio tukee laivanvarustustoimintaa veron
huojennusten lisäksi myös suorilla tukimuo
doilla. Valtion vuoden 1990 tulo- ja menoar
viossa lastialusten hankintojen tukemiseen on 

osoitettu korkotukena annettavaksi avustuk
seksi 24,5 milj. markkaa ja pientonnistoavus
tuksiin 30 milj. markkaa. Ennakkotietojen mu
kaan korkotukea varten budjetoidusta määräs
tä valtaosa näyttäisi kuitenkin jäävän käyttä
mättä vuonna 1990. 

Vuoden 1991 tulo- ja menoarvioesitykseen 
on ehdotettu korkotukeen ja pientonnistoavus
tuksiin yhteensä 80 milj. markan määrärahaa, 
josta enintään 50 milj. markkaa olisi käytettä
vissä pientonnistoavustuksiin. Tämän lisäksi 
vuoden 1991 tulo- ja menoarvioesitykseen liit
tyy ehdotus uudesta tukimuodosta, avustukses
ta ulkomaanliikenteen lastialusten kilpailuedel
lytysten turvaamiseksi, johon ehdotetaan va
rattavaksi 80 milj. markkaa. 

Varustamoita ja telakoita tuetaan myös 
myöntämällä valtiontakauksia. Eduskunnan 
käsiteltävänä on parhaillaan ehdotus valtionta
kuukeskuksen alustakausvaltuuksien korotta
misesta 3000 milj. markasta 5000 milj. mark
kaan varustamojen ja telakoiden kansainväli
sen kilpailukyvyn parantamiseksi. 

2. Merenkulun veronhuojennuk
sista annetun lain voimassa
oloajan jatkaminen 

Kokonaisverouudistuksen tavoitteena on 
myös yritysverotuksessa veropohjan vahvista
minen ja verokannan alentaminen. Tämän mu
kaisesti elinkeinoverotuksessa on muun muassa 
yritysten varausmahdollisuuksia asteittain su
pistettu ja myyntivoittoverotusta kiristetty. Ve
rokantoja on samanaikaisesti alennettu siten, 
että esimerkiksi yhteisöjen valtionverotuksen 
tuloveroprosentti on alentunut vuonna 1989 
sovelletusta 33 prosentista 25 prosenttiin vuon
na 1990. Verovuoden 1991 yhteisöveroprosen
tiksi on ehdotettu 23 prosenttia. 

Verouudistuksen tavoitteiden mukaisesti ve
ronhuojennuksista annetuista erityislaeista on 
pyritty luopumaan tai niitä ainakin olennaisesti 
supistamaan. Niin sanottuja veroteknisiä vä
hennyksiä on karsittu poistamalla muun muas
sa tutkimusvähennyksen tekomahdollisuus sa
moin kuin investointivarauslain mukainen in
vestointivähennys ja kehitysalueiden veronhuo
jennuslain nojalla myönnetty ylimääräinen in
vestointivähennys. 

Noudatetun käytännön mukaisesti määrä
ajaksi myönnettyjä veronhuojennuksia ei ole 
kuitenkaan poistettu niiden voimassaoloaika-



4 1990 vp. - HE n:o 183 

na. Siten merenkulun veronhuojennuksista an
netun lain mukaiset veronhuojennukset myön
netään vielä vuodelta 1990 ja osittain sen 
jälkeenkin toimitettavissa verotuksissa. 

Merenkulun veronhuojennukset ovat olleet 
merkittävä merenkulkuelinkeinoon kohdistuva 
tukimuoto. Veronhuojennusten on oletettu 
edistäneen merenkulkua harjoittavien yritysten 
alushankintoja ja parantaneen niiden yleisiä 
toimintaedellytyksiä. Eräiden veronhuojennus
ten myöntämisen edellytyksenä ollut vaatimus 
laivatilauksen tekemiseksi kotimaasta on osal
taan turvannut kotimaisten telakoiden työlli
syyttä. 

Merenkulkuelinkeinoa tuetaan veronhuojen
nusten lisäksi myös suorilla tukimuodoilla, joi
ta on selostettu edellä kohdassa 1. 3. Suorat 
tukimuodot ovat veronhuojennuksia paremmin 
kohdennettavissa sellaisiin invetointeihin, joi
den tukemista pidetään tarkoituksenmukaise
na. 

Nykyisessä tilanteessa hallitus pitää tärke
änä, ettei merenkulkuelinkeinon toimintaedel
lytyksiä heikennetä muuttamalla liian nopeasti 
tätä toimintaa harjoittavien yritysten jo varsin 
vakiintuneeksi muodostunutta lievää verokoh
telua. Kokonaisverouudistuksen periaatteiden 
mukaisesti esityksessä kuitenkin ehdotetaan, 
että eräistä veronhuojennuksista luovuttaisiin. 
Jäljelle jäävien veronhuojennuksien käyttö
mahdollisuutta ehdotetaan jatkettavaksi kah
della vuodella. 

Merenkulun veronhuojennuksista annetun 
lain mukaisista tukimuodoista alushankintava
raus ja tilauspoisto ovat osaksi päällekkäisiä: 
molempien tarkoituksena on aluksen hankinta
menon ennenaikainen vähentäminen. Esityk
sessä ehdotetaan, että tilauspoiston tekemisen 
osalta lain voimassaoloa ei enää jatkettaisi. 
Alushankintavarauksen saisi tehdä entiseen ta
paan vielä vuosilta 1991 ja 1992. 

Jäämaksuluokkavähennys voitaisiin ehdo
tuksen mukaan tehdä vielä vuosina 1991 ja 
1992 tehtyjen laivatilausten perusteella. Sen 
sijaan oikeutta luokitusvarauksen vähentämi
seen ei ehdoteta jatkettavaksi. 

3. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Merenkulun veronhuojennuslain mukaisia 
alushankintavarauksia oli yrityksillä vuonna 

1988 noin 170 milj. markkaa. Vuonna 1989 
varauskanta nousi 340 milj. markkaan. Luoki
tusvarauksia oli vuonna 1988 noin 50 milj. 
markkaa. Tilauspoistojen arvioidaan olleen 
1980-luvun loppupuolella keskimäärin noin 
100 milj. markkaa vuodessa. Jäämaksuluokka
vähennyksiä tehtiin vuonna 1988 noin 50 milj. 
markkaa. 

Jäämaksuluokkavähennys merkitsee yrityk
selle lopullista veronhuojennusta. Alushan
kinta- ja luokitusvarauksen sekä tilauspoiston 
verotuki toteutuu veronmaksun lykkäytymises
tä syntyvänä korkoetuna. Vuonna 1988 meren
kulun veronhuojennusten sisältämän verotuen 
on arvioitu olleen 75 milj. markkaa. Valtion 
verotulojen pienentyminen oli arviolta 50 milj. 
markkaa ja kuntien 25 milj. markkaa. 

Vaikka merenkulun veronhuojennusten vali
koimaa ehdotetaan supistettavaksi, ehdotus ei 
merkitse verotuen huomattavaa vähenemistä. 
Huojennuksista, joista ollaan luopumassa, luo
kitusvarauksen merkitys on ollut vähäinen. 
Tilauspoisto ja alushankintavaraus ovat olleet 
soveltamisalaltaan päällekkäisiä. Tilauspoistos
ta luopuminen merkinnee käytännössä sen kor
vautumista alushankintavarauksella. 

Merenkulun veronhuojennusten sisältämän 
verotuen määrä on voimakkaasti riippuvainen 
veronhuojennuksiin oikeuttavien laivainves
tointien tasosta. Varustamotoiminnan kannat
tavuuden parannuttua viime vuosina myös uu
sien laivojen hankinnat ovat kääntyneet kas
vuun. Tämä merkitsee merenkulun veronhuo
jennusten sisältämän verotuen määrän kasvua. 
Ehdotetun tilauspoistosta ja luokitusvaraukses
ta luopumisen verotukea pienentävä vaikutus 
on vähäinen verrattuna tähän kehitykseen. 

Koska veronhuojennukset merkitsevät poik
keusta yleisistä verotusperiaatteista, lain sovel
taminen aiheuttaa lisätyötä verotuksessa. Ve
ronhuojennuksia kohdennettaessa joudutaan 
liiketulolähteen tuloksesta erottamaan lasken
nallisesti laivanvarustustoiminnan tulo. Myös 
alushankintatalletuksen tekeminen ja sen nos
tamiseen liittyvä lupamenettely aiheuttavat li
sätyötä Suomen Pankissa, verohallituksessa ja 
verovalmistelussa. Koska veronhuojennuslain 
piiriin kuuluvien verovelvollisten lukumäärä ei 
kuitenkaan ole suuri, järjestelmä ei käytännös
sä ole hallinnollisesti kovin raskas. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

6 §. Pykälän mukaan jäämaksuluokkavä
hennyksen saisi tehdä vuosina 1981-1992 Suo
mesta tilatun aluksen perusteella aluksen käyt
töönottovuodelta ja kolmelta sitä seuraavalta 
vuodelta toimitettavissa verotuksissa. Vähen
nyksen tekemisen edellytykset olisivat samat 
kuin nykyisinkin. Vähennyksen suuruus on 
kolme prosenttia aluksen hankintamenosta. 

Valtiovarainministeriölle annettaisiin edel
leen mahdollisuus myöntää oikeus jäämaksu
luokkavähennyksen tekemiseen muustakin 
kuin laivanvarustustoiminnan tulosta samoin 
kuin ulkomailta tilatosta aluksesta. Muutokse
na nykyiseen lakiin verrattuna olisi kuitenkin, 
että valtiovarainministeriö voisi myöntää poik
keusluvan myös osittaisena. 

7 §. Pykälässä olisivat säännökset alushan
kintavarauksesta. Pykälän mukaan alushan
kintavarauksen satsi muodostaa vuosilta 
1981-1992 laadituissa tilinpäätöksissä. Alus
hankintatalletusta samoin kuin alushankinta
varauksen käyttöä koskevat säännökset olisivat 
samansisältöiset kuin nykyisinkin. 

14 §. Pykälää muutettaisiin siten, että lain 
alushankintavarausta ja jäämaksuluokkavä
hennystä koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
myös vuosilta 1996 ja 1997 toimitettavissa 
verotuksissa. Alushankintavaraus, jota ei olisi 
käytetty vuoden 1997 loppuun mennessä, luet
taisiin mainitun vuoden veronalaiseksi tuloksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1991. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestyk
sessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan 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) 

6, 7 ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (950/85) näin kuuluviksi: 

6§ 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1992 

tilaa Suomesta 1 A tai sitä korkeampaan suo
malaiseen jäämaksuluokkaan rakennettavan 
nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteriton
nin 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 ljäämaksuluokkavähennys). 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeu
den täyden tai osittaisen jäämaksuluokkavä
hennyksen tekemiseen muustakin kuin laivan
varustustoiminnan tulosta sekä myös ulkomail
ta vuosina 1986-1992 tilatusta 1 momentissa 
tarkoitetusta aluksesta. 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivan

varustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään 
vuosilta 1981-1992 tekemänsä varauksen 
määrä (alushankintavaraus). Saadakseen vä-

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

hentää alushankintavarauksen verovelvollisen 
on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä talletettava Suomen Pankkiin 
erityisesti avattavalle tilille rahamäärä, joka on 
50 prosenttia alushankintavarauksen määrästä 
( alushankintatalletus). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-
1995 toimitettavissa verotuksissa. Lain 6 §:ää 
ja 7-11 §:n alushankintavarausta koskevia 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös vuosilta 
1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa. 

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 
1995 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1995 
veronalaiseksi tuloksi. Alushankintavaraus, jo
ta ei ole käytetty vuoden 1997 loppuun men
nessä, luetaan vuoden 1997 veronalaiseksi tu
loksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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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) 

6, 7 ja 14 §, 
sellaisina kuin ne ovat 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (950/85) näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1990 

tilaa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suo
malaiseen jäämaksuluokkaan rakennettavan 
nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteriton
nin 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). 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeu
den jäämaksuluokkavähennyksen tekemiseen 
muustakin kuin laivanvarustustoiminnan tulos
ta sekä myös ulkomailta vuosina 1986-1990 
tilatusta 1 momentissa tarkoitetusta aluksesta. 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivan

varustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään 
vuosilta 1981-1990 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). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-
1995 toimitettavissa verotuksissa. 

Ehdotus 

6 § 
Verovelvollisella, joka vuosina 1981-1992 

tilaa Suomesta I A tai sitä korkeampaan suo
malaiseen jäämaksuluokkaan rakennettavan 
nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteriton
nin 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). 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeu
den täyden tai osittaisen jäämaksuluokkavä
hennyksen tekemiseen muustakin kuin laivan
varustustoiminnan tulosta sekä myös ulkomail
ta vuosina 1986-1992 tilatusta 1 momentissa 
tarkoitetusta aluksesta. 

7 § 
Verovelvollisella on oikeus vähentää laivan

varustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään 
vuosilta 1981-1992 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 
( alushankinta talletus). 

14 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981-
1995 toimitettavissa verotuksissa. Lain 6 §:ää 
ja 7-11 §:n alushankintavarausta koskevia 
säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös vuosilta 
1996 ja 1997 toimitettavissa verotuksissa. 
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Voimassa oleva laki 

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

Ehdotus 

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 
1995 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1995 
veronalaiseksi tuloksi. Alushankintavaraus, jo
ta ei ole käytetty vuoden 1997 loppuun men
nessä, luetaan vuoden 1997 veronalaiseksi tu
loksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 


