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Hallituksen esitys Eduskunnalle tonnistoverolaiksi ja 
laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta an-
netun lain 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ton-
nistoverolaki, jota sovellettaisiin kansainvä-
listä meriliikennettä lasti- tai matkustaja-
aluksilla harjoittaviin varustamoihin. Varus-
tamo voisi valita tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamisen ja siihen läheisesti liittyvän 
toiminnan tuottaman voiton tuloverotuksen 
sijasta alusten nettovetoisuuden perusteella 
määräytyvän tonnistoverotuksen. Veron mää-
rä olisi varsin alhainen, sillä kysymyksessä 
olisi varustamoille verotuksen kautta myön-
nettävä valtion tuki. 

Konserniverokeskus hyväksyisi säädetyt 
edellytykset täyttävän yhtiön tonnistovero-
velvolliseksi. Yhtiö sitoutuisi järjestelmään 
tonnistoverokaudeksi, jonka pituus olisi 10 
vuotta. Jos yhtiö poistuu järjestelmästä ennen 
kauden päättymistä, määräämättä jäänyt tu-
lovero pantaisiin maksuun. 

Varustamon muusta kuin tonnistoverotet-
tavasta toiminnasta saama tulo verotettaisiin 
tuloverotusta koskevien yleisten säännösten 
mukaan. Tuloverotuksen piiriin kuuluisivat 
esimerkiksi muusta kuin aluksella kulutetta-
vaksi tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen 
myynnistä saadut tulot, muut kuin merilii-
kenteen harjoittamisesta saadut tulot, rahoi-
tustuotot sekä kiinteistöjen, rakennusten ja 
osakkeiden luovutuksesta saadut voitot. Li-
säksi varustamolle voisi tietyissä tilanteissa 
aiheutua tuloveroseuraamuksia ennen tonnis-
toveroon siirtymistä syntyneen verovelan 
maksuun panemisesta. 

Tonnistoverotettavaa yhtiötä ei verotettaisi 
huojennuksen piiriin kuuluvan toiminnan 
tuottamasta voitosta niin kauan kuin voitto 
on jakamatta yhtiössä. Varustamon jakamaan 
osinkoon sovellettaisiin yhtiöveron hyvitys-
järjestelmää, jolloin yhtiölle määrättäisiin 
tarvittaessa osingonjaon perusteella täyden-
nysveroa. Osingonsaajalla olisi vastaavasti 
oikeus yhtiöveron hyvitykseen. Menettelyä 
sovellettaisiin yhtiön verotuksessa myös 
muutoin kuin osingonjaon muodossa tapah-
tuvaan yhtiön varojen jakoon. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi verotustietojen julkisuudesta ja salas-
sapidosta annettua lakia siten, että lakiin li-
sättäisiin säännökset tonnistoverovelvollisek-
si hyväksymistä koskevien tietojen julkisuu-
desta. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuonna 2002 sen jälkeen, kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu sekä Euroopan yh-
teisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun 
valtiontuen. Lakien voimaantuloajankohdasta 
säädettäisiin asetuksella. 

Tonnistoverolakia sovellettaisiin ensim-
mäisen kerran kalenterivuoden 2002 aikana 
alkavalta verovuodelta toimitettavassa vero-
tuksessa. Lakia voitaisiin soveltaa ennen lain 
voimaantuloa vuonna 2002 alkavalta vero-
vuodelta toimitettavassa verotuksessa, jos 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen edel-
lytykset ovat täyttyneet verovuoden alusta 
lukien. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Varustamoiden verotus ja verotuki 
 

Tuloverotuksessa varustamoja verotetaan 
lähtökohtaisesti samoin kuin muitakin yhtiöi-
tä, ja ne maksavat verotettavasta tulostaan 29 
prosentin suuruisen yhtiöveron. Elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain (360/1968) 
poistosäännösten johdosta varustamojen 
efektiivinen verokanta muodostuu kuitenkin 
tosiasiassa nimellistä yhtiöverokantaa mer-
kittävästi alemmaksi. Vaikka mainittua lakia 
sovelletaan sellaisenaan kaikessa elinkeino-
toiminnan verotuksessa, siihen sisältyvä 
poistojärjestelmä muodostaa tosiasiassa mer-
kittävän edun silloin, kun yrityksellä on run-
saasti pitkäkestoista käyttöomaisuutta. Va-
rustamoilla valtaosan käyttöomaisuudesta 
muodostavat alukset, joiden taloudellinen 
käyttöikä voi olla esimerkiksi 30 vuotta. Ve-
rotuksessa poistot tehdään yhtenä eränä me-
nojäännöksestä käyttöomaisuuden taloudelli-
sesta käyttöiästä riippumatta. Poiston enim-
mäismäärä on 25 prosenttia käyttöomaisuu-
den menojäännöksestä, vuoteen 1998 asti 
maksimipoisto oli 30 prosenttia. Menojään-
nöspoistojärjestelmää sovellettaessa aluksen 
hankintameno voidaan vähentää siten, että 
viiden vuoden kuluttua hankinnasta on vero-
tuksessa vähennetty jo runsaat 76 prosenttia. 

Alusten luovutusvoittojen verotusta lieven-
tää merkittävästi se, että myyntihintoja ei 
lueta verotuksessa suoraan myyntivuoden ve-
ronalaiseksi tuloksi, vaan ne vähennetään ir-
taimen käyttöomaisuuden menojäännöksestä. 
Aluksen luovutusvoiton verotus lykkääntyy 
näin ollen myöhemmiksi vuosiksi, jolloin se 
pienentää käyttöomaisuudesta tulevina vuo-
sina tehtäviä poistoja. Menojäännöspoistojär-
jestelmän sallima ylipoistomahdollisuus ja 
myyntivoittojen tuloutuksen lykkääminen 
merkitsevät taloudelliselta luonteeltaan vero-
tuksessa tehtävää varausta. Varauksen mää-
rää kuvastaa taseeseen sisältyvä kumulatiivi-
nen poistoero. Varustamojen yhteenlaskettu 
poistoero vuoden 2000 tilinpäätöksissä oli 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan runsaat 
680 miljoonaa euroa, mikä vastasi 23 pro-
senttia varustamojen taseiden loppusummis-
ta. 

Jäävahvisteisten alusten hankintaa tuetaan 
merenkulun veronhuojennuksista annetun 
lain (433/1981) mukaisella jäämaksuluokka-
vähennyksellä. Vähennystä on perusteltu li-
säkustannuksilla, joita aiheutuu Suomen 
oloissa välttämättömistä jäävahvisteista. Vä-
hennyksen edellytyksenä on, että varustamo-
toiminnan harjoittaja tilaa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvasta valtiosta I A tai sitä 
korkeampaan jäämaksuluokkaan rakennetta-
van, bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 re-
kisteritonnin aluksen. Varustamo saa tällöin 
vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta 3 
prosenttia aluksen hankintamenosta käyt-
töönottovuonna ja sitä seuraavana verovuon-
na. Vähennyksen enimmäismäärä on siten 6 
prosenttia hankintamenosta. Veronhuojennus 
on määräaikainen. Voimassa olevan lainsää-
dännön mukaan vähennys saadaan tehdä vie-
lä vuonna 2000 tehtyjen alustilausten perus-
teella. Vähennyksen määrä on vaihdellut 
vuosina 1994—1999 alushankintojen mää-
rästä riippuen vuosittain alle 1,6 miljoonasta 
eurosta runsaaseen 21 miljoonaan euroon. 
Vähennyksen verotuloja alentava vaikutus on 
vastaavasti vaihdellut noin 0,4 miljoonasta 
eurosta runsaaseen 5,5 miljoonaan euroon. 

Aikaisemmin merenkulun veronhuojennuk-
sista annetun lain nojalla saatiin tehdä muita-
kin vähennyksiä, joita olivat alushankintava-
raus, jäämaksuluokkavaraus, tilauspoisto ja 
luokitusvaraus. Nämä huojennukset kuiten-
kin poistettiin siirryttäessä yhtiöverotuksessa 
yleisesti alhaiseen verokantaan ja laajaan ve-
ropohjaan perustuvaan verotukseen. 

Varustamot on  asetettu erityisasemaan ul-
komaisten väliyhteisöjen osakkaiden vero-
tuksesta annetussa laissa (1217/1994). Lain 
tarkoituksena on ehkäistä ulkomaisten vä-
liyhteisöjen avulla tapahtuvaa Suomen vero-
tuksen välttämistä, joka voidaan toteuttaa oh-
jaamalla tuloa matalan verorasituksen valti-
oon perustettuun yhtiöön. Säännöksiä sovel-
letaan ulkomaisiin yhteisöihin, joiden vero-
tuksen taso on alempi kuin 3/5 kotimaisen 
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yhteisön verotuksen tasosta. Lain mukaan vä-
liyhteisönä ei pidetä yhteisöä, jonka tulon on 
pääasiallisesti selvitetty kertyvän yhteisön 
asuinvaltiossaan harjoittamasta teollisesta ja 
siihen verrattavasta muusta tuotantotoimin-
nasta tai sitä välittömästi palvelevasta myyn-
ti- ja markkinointitoiminnasta. Eduskuntakä-
sittelyn aikana lakiin tehtiin muutos, jonka 
mukaan mainittuun toimintaan rinnastettiin 
myös varustamotoiminta. Varustamotoimin-
nan jättäminen haitallisen verokilpailun ra-
joittamiseen tähtäävän väliyhteisölainsäädän-
nön ulkopuolelle on kansainvälisesti tarkas-
tellen hyvin poikkeuksellista. 

Verohallinnon elinkeinoverotuksen tieto-
järjestelmässä varustamoiksi luokitelluille 
yhteisöille maksuun pantiin yhtiöveroa vero-
vuosilta 1996—2000 keskimäärin noin 25 
miljoonaa euroa vuodessa. 
 
Merenkulkuelinkeinolle suunnattu muu jul-
kinen tuki 
 

Veronhuojennuksia merkittävämpiä ovat 
varustamoille valtion talousarvion kautta 
myönnettävät suorat tuet. Merkittävin tuki-
muoto on lastialuksille myönnettävä niin kut-
suttu miehistökustannustuki. Ulkomaanlii-
kenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 
(1707/1991) mukaan kauppa-alusluetteloon 
merkityn lastialuksen omistajalle on makset-
tu valtion tukena määrä, joka vastaa meren-
kulkijoiden merityötulosta toimitettua enna-
konpidätystä ja maksettua lähdeveroa sekä 
työnantajan sosiaaliturvamaksuja vastaavaa 
määrää. Tukea korotettiin vuoden 2000 hei-
näkuun alusta siten, että tukea maksetaan li-
säksi määrä, joka vastaa varustamotyönanta-
jan maksamia merimieseläke-, työttömyys-
vakuutus-, tapaturmavakuutus- ja ryhmähen-
kivakuutusmaksuja sekä vapaa-ajan ryhmä-
henkivakuutuksesta ja vapaa-ajan lisävakuu-
tuksesta työnantajan maksamaa osaa. Tuki 
myönnetään Suomen alusrekisteriin merki-
tyllä lastialuksella varustamotoimintaa har-

joittavalle suomalaiselle aluksen omistajalle. 
Edellytyksenä on edelleen, että suomalaisen 
työnantajan aluksilla työskentelevistä työnte-
kijöistä vähintään 50 prosenttia on suomalai-
sia tai muiden ETA-sopimuksen osapuolina 
olevien maiden kansalaisia. Kauppa-alus-
luetteloon merkityillä aluksilla on noin 1 150 
laivatyöpaikkaa, jotka vuorotteluvapaajärjes-
telmät huomioon ottaen työllistävät noin 
2200 henkilöä. 

Tuen piiriin kuuluvien alusten lukumäärä 
ja maksetun tuen määrä ovat lain voimassa 
ollessa kasvaneet vuoden 1993 11,7 miljoo-
nasta eurosta (72 alusta) vuoden 2000 26,4 
miljoonaan euroon (106 alusta). Tuen arvioi-
daan olevan vuonna 2001 noin 40,9 mil-
joonaa euroa, mistä korotuksen osuus on 
noin 15,9 miljoonaa euroa.  

Vuoteen 1995 asti suomalaisten varustamo-
jen alushankintojen rahoitukseen on myön-
netty korkotukilainoja, joihin perustuvaa 
korkotukea maksettiin lastialusvarustamoille 
3,3 miljoonaa euroa vuonna 1999. Vuonna 
2001 maksettavan korkotuen määräksi arvi-
oidaan 2,8 miljoonaa euroa. Korkotukilaino-
jen merkitys on häviämässä, sillä vanhojen 
lainojen jäljellä oleva korkotuki on poistu-
massa, eikä uusia korkotukilainoja enää 
myönnetä. 

Välillisesti merenkulkuelinkeinoa tukee 
aluksilla työskenteleville henkilöille valtion- 
ja kunnallisverotuksessa myönnettävä meri-
työtulovähennys, jonka taloudellinen vaiku-
tus on noin 28,5 miljoonaa euroa, ja valtion 
osallistuminen merimieseläkkeiden rahoituk-
seen maksamalla merimiesten eläkemenoista 
kolmanneksen eli noin 28,5 miljoonaa euroa. 
Huomattava taloudellinen merkitys matkus-
tajavarustamoille on verovapaan myynnin 
jatkuminen Suomesta Ahvenanmaan kautta 
Ruotsiin sekä Suomesta Viroon liikennöivillä 
aluksilla. Verovapaata matkustajamyyntiä 
voivat harjoittaa myös ulkomaiset varusta-
mot. 
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Seuraavassa on esitetty yhteenvetona arviot 
vuonna 2001 merenkulkualalle myönnettä-
vistä merkittävimmistä julkisista tuista: 

 
Jäämaksuluokkavähennys 1,6 milj. euroa 
Kaikki varustamot (10 mmk) 

Alushankintojen korkotuki 2,8 milj. euroa 
Lastialusvarustamot 
 

(17 mmk) 

Lastialusten miehistökustannus-
tuki 40,9 milj. euroa 
Lastialusvarustamot (243,5 mmk) 

Merityötulovähennys 28,5 milj. euroa 
Merimiehet (170 mmk) 

Merimieseläkkeiden valtionosuus 29 milj. euroa 
Merimiehet ja varustamot (173 mmk) 

Yhteensä 103,2 milj. euroa 
Merenkulkuelinkeino (614 mmk) 

Tax free (Ahvenanmaa ja Viro) n. 168 milj. euroa 
Matkustaja-alusvarustamot (n. 1 mrd. mk) 

 
Arviot perustuvat valtiovarainministeriön, 

liikenneministeriön ja Merenkulkulaitoksen 
tekemään selvitykseen (Selvitys merenkulku-
elinkeinon verotuksesta ja tukitoimenpiteistä, 
1998), jonka arvot on päivitetty vuoden 2001 
tasolle. Laskelmassa ei ole otettu huomioon 
edellä kuvattua verotuksen ylipoistoista ja 
alusten myyntivoittojen verotuksen lykkään-
tymisestä aiheutuvaa etua. Laskelmassa ei 
ole myöskään otettu huomioon sellaisia me-
renkulkuelinkeinoon välillisesti kohdistuvia 

tukimuotoja kuten telakkateollisuuden tukea 
eikä Suomen Vientiluotto Oy:n alushankin-
toihin myöntämiin lainoihin sisältyvää 
korkotukea. 

Hallitus on 28 päivänä syyskuuta 2001 an-
tanut eduskunnalle esityksen laiksi ulko-
maanliikenteen kauppa-alusluettelosta anne-
tun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 
144/2001 vp). Ehdotuksen mukaan miehistö-
kustannusten perusteella maksettavan tuen 
piiriin pääsisivät myös sellaiset Suomen li-
pun alla ulkomaanliikenteessä purjehtivat 
matkustaja-alukset, jotka liikennöivät sään-
nöllisesti suomalaisesta satamasta. Tuen 
määrä olisi 97 prosenttia Suomessa yleisesti 
verovelvollisten merenkulkijoiden alukselta 
saamasta merityötulosta toimitetusta enna-
konpidätyksestä. Tuen määrä olisi vuosi-
tasolla vuoden 2002 mukaisessa tilanteessa 
27 682 000 euroa. 
 
Varustamoalan viimeaikaisesta kehityksestä 
Suomessa 
 

Vesiliikenteen osuus Suomen bruttokan-
santuotteesta oli vuonna 1999 noin 0,6 pro-
senttia. Luku sisältää meriliikenteen lisäksi 
rannikkoliikenteen ja kotimaan sisävesilii-
kenteen. Todellinen osuus on jonkin verran 
suurempi, sillä luku ei sisällä sellaisia yrityk-
siä, joissa varustamotoiminta ei ole päätoi-
miala. Koko liikenteen osuus bruttokansan-
tuotteesta oli 8,8 prosenttia. 
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Seuraavassa esitetään eräitä keskeisiä varustamoalan tilaa ja kehitystä koskevia lukuja. 
 
Varustamoyhtiöiden liikevaihto ja kannattavuus sekä niiden suorittaman tuloveron määrä on 

viime vuosina kehittynyt seuraavasti: 
 

Vuosi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
 

Yritysten määrä       69 44 42 42 47 
 

Milj. euroa 
Liikevaihto 951 1 112 1 189 1 389 1 550 1 553 1 628 1 796 1 882 1 967 2 111 

 
Voitto ennen ti-
linpäätösiirtoja 
ja veroja 

 
 

47 

 
 

72 

 
 

33 

 
 

64 

 
 

125 

 
 

102 

 
 

82 

 
 

109 

 
 

156 

 
 

147 

 
 

280 
 

Välittömät verot 14 20 12 10 23 21 15 24 34 37 68 
 

Tilikauden voit-
to 

 
40 

 
54 

 
15 

 
39 

 
43 

 
52 

 
28 

 
55 

 
98 

 
100 

 
211 

 
(Lähde: Liikenteen tilinpäätöstietoja 1990 - 2000, Tilastokeskus. Vuoden 2000 poikkeuksellisen suuret luvut johtu-
vat yhden merkittävää varustamotoimintaa harjoittavan monitoimialayrityksen toimialaluokittelun muuttumisesta.). 
Vuoden 2000 tiedot kattavat 97 prosenttia varustamoiksi luokiteltujen yritysten liikevaihdosta. 
 

Suomen varustamoala on jakautunut pää-
piirteissään siten, että ulkomaanliikenteessä 
on muutamia suuria, hyvin menestyneitä va-
rustamoja, merkittävimpinä 4 suurta pörssi-
yhtiötä, ja toisaalta noin 20 edellisiä selvästi 
pienempää varustamoa tytäryhtiöineen. Vii-
meksi mainittujen varustamojen kannatta-
vuus on yleensä merkittävästi pörssivarusta-
moja alhaisempi ja vanhojen alusten myymi-
nen muodostaa olennaisen osan tällaisten yh-
tiöiden toiminnasta ja tuloksesta. Neljä suu-
rinta yhtiötä kattavat alan koko liikevaihdos-
ta noin 90 prosenttia. Voitosta ennen varauk-
sia ja veroja näiden yhtiöiden osuus on noin 
95 prosenttia. 

 
Alusten ulosliputus 
 

Varustamotoiminta on viime vuosina voi-
makkaasti kansainvälistynyt. Kehitystä on 
tukenut osaltaan EU:n sisämarkkina-alueen 
luomiseen tähtäävät toimenpiteet, jollaisia 
ovat muun muassa alusten rekisteröintiä toi-
sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion alusrekisteriin helpottavat säännökset. 
Myös Suomen merilain aluksen lippua kos-
kevia säännöksiä väljennettiin vuoden 1999 
lopulla Euroopan yhteisön perustamissopi-

muksen mukaisen sijoittautumisvapauden to-
teuttamiseksi. Säännösten mukaan alus on 
suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suo-
men lippua, jos Suomen taikka asetuksessa 
säädetyin edellytyksin muun Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai 
oikeushenkilö omistaa aluksesta enemmän 
kuin kuusi kymmenesosaa. Uusilla säännök-
sillä on vastaavasti helpotettu suomalaisten 
alusten poistamista Suomen rekisteristä ja 
siirtämistä toiseen Euroopan talousalueeseen 
kuuluvan valtion alusrekisteriin. Vastaavan 
tyyppisiä aluksen rekisteröintisäännöksiä on 
myös muiden ETA-maiden lainsäädännössä. 
Näin ollen suomalaisessa omistuksessa oleva 
alus voidaan yleensä helposti siirtää toisen 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
alusrekisteriin. 

Ulosliputuksella tarkoitetaan sitä, että aluk-
sen omistava varustamo rekisteröi aluksen 
jonkin muun kuin oman kotivaltionsa alusre-
kisteriin. Alusten ulosliputtamiseen liittyvää 
kansainvälistä kehitystä ja sen vaikutuksia 
OECD-maiden tukipolitiikkaan tarkastellaan 
jäljempänä kohdassa 1.2. Kansainvälinen ke-
hitys. 

Suomalaisten varustamojen tai niiden ul-
komaisten tytäryhtiöiden omistamasta tai pit-
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käaikaisilla sopimuksilla rahtaamasta tonnis-
tosta kuului vuonna 2000 53 prosenttia Suo-
men alusrekisteriin, 18 prosenttia muun Eu-
roopan unionin jäsenmaan alusrekisteriin ja 
29 prosenttia muuhun ulkomaiseen rekiste-
riin.  

Ulkomaanliikenteessä Suomen lipun alla 
olevien alusten määrä on viime vuosina ke-
hittynyt seuraavasti: (Lähde: Tilastokeskus. 
Vuosien 1988—1992 luvut on laskettu alus-
ten omistajien antamien alusten käyttöä kos-
kevien tietojen pohjalta. Vuodesta 1992 mää-
riin sisältyvät ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluetteloon merkityt alukset, pientonniston 
korkotukea saavat alukset sekä matkustaja-
alukset ja –autolautat) 

 
Vuosi Lukumäärä Bruttovetoisuus 

tuhatta tonnia 
 

1988 104   845 
1989 112   972 
1990 107 1094 
1991 115 1084 
1992 116 1193 
1993 114 1280 
1994 115 1376 
1995 116 1417 
1996 116 1393 
1997 118 1445 
1998 122 1500 
1999 125 1525 
2000 123 1490 
2001   125*   1449* 

* Lokakuun lopun tieto 
 

Suomalaisten yhtiöiden ulkomaille rekiste-
röidyt alukset on usein jo alunperin hankittu 
varustamon ulkomaiseen tytäryhtiöön ja re-
kisteröity suoraan ulkomaille toiminnallisista 
ja kustannussyistä. Suosituin rekisteröinti-
paikka vuonna 2000 oli Bahamasaaret, jonka 
rekisterissä oli 14 alusta, toisena Ruotsi (11 
alusta) ja kolmantena Saksa (9 alusta). Osa 
ulkomaan lipun alla olevista aluksista on 
kolmansien maiden välisessä liikenteessä. 

Suomalaisten varustamojen ulkomaisissa 
rekistereissä oleva aluskanta on kehittynyt 
seuraavasti: 

 
 
 

Vuosi Ulkomaille 
rekisteröity tonnisto 

lkm 

Bruttovetoisuus 
tuhatta tonnia 

 
1988 64 1120 
1989 65 1310 
1990 87 1580 
1991 91 1630 
1992 87 1950 
1993 79 1800 
1994 73 1730 
1995 72 1770 
1996 72 1870 
1997 67 1710 
1998 76 1900 
1999 76 1960 
2000 61 1330 
2001  53*   1150* 

* Lokakuun lopun tieto 
 

Suomalaisten alusten osuus Suomen ja ul-
komaiden välisen meriliikenteen tavarakulje-
tuksista ja matkustajakuljetuksista on kehit-
tynyt vuosina 1988—2001 seuraavasti: 
 
Vuosi Suomalaisten alus-

ten osuus 
kuljetetusta tonni-

määrästä, % 

Suomalaisten 
alusten osuus 

matkustajakulje-
tuksista, % 

1988 43,6 65,3 
1989 42,4 64,9 
1990 34,6 61,4 
1991 34,2 61,9 
1992 35,0 59,6 
1993 39,2 60,5 
1994 38,9 67,0 
1995 40,6 68,7 
1996 42,2 70,9 
1997 42,8 68,8 
1998 42,9 67,1 
1999 43,7 67,1 
2000 40,1 61,8 
2001  37,6*   61,6* 

* Lokakuun lopun tieto 
 
Aluksen merkitsemisellä Suomen alusre-

kisteriin on merkitystä ensi sijassa Suomen 
työlainsäädännön noudattamisen kannalta. 
Tukien myöntämisen kannalta lippuvaltiolla 
on merkitystä kauppa-alusluettelotuen mak-
samisessa, sillä vain Suomeen rekisteröidyt 
alukset ovat oikeutettuja tukeen. Aluksen re-
kisteröinti ulkomaille tapahtuu yleensä kus-
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tannussyistä. Ulkomaisilla aluksilla käytetään 
usein kustannuksiltaan halvempaa ETA-
alueen ulkopuolelta tulevaa työvoimaa, min-
kä lisäksi varustamot saavat usein muitakin 
etuja. 

Suomalaisten alusten ulosliputtamisia ovat 
käytännössä osaltaan estäneet tai hidastaneet 
aluksen myyntiin liittyvät veroseuraamukset. 
Ulosliputusta ovat hillinneet osaltaan myös 
varustamon saamiin muihin tukiin mahdolli-
sesti liittyvät karenssit. Esimerkiksi korkotu-
en saaminen edellyttää aluksen pysymistä 
Suomen rekisterissä korkotuen maksamisen 
ajan. Vastaavasti muissa valtioissa asetetaan 
usein edellytyksiä varustamojen ja alusten 
kotimaisuudelle tuen saamisen ehtona, mikä 
puolestaan ehkäisee alusten siirtoa pois ky-
seisen valtion rekisteristä.  
 
Työllisyys 
 

Viimeisten viiden vuoden aikana meren-
kulkijoiden lukumäärässä ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia. Sen sijaan 1980 luvun 
alkuun verrattuna laivatyöpaikkojen määrä 
on laskenut lähes puoleen aikaisemmasta. 
Ulkomaanliikenteen aluksilla työskenteli 
vuonna 1999 henkilötyövuosina mitattuna 
vajaat 8000 merimiestä. Kokonaismäärästä 
30 prosenttia toimi kansiosastolla ja 18 pro-
senttia koneosastolla. Suurin ryhmä, 52 pro-
senttia, toimi ravintola-, tarjoilu- ja keittiö-
tehtävissä. Viimeksi mainitusta henkilöstö-
ryhmästä yli 80 prosenttia toimi matkustaja-
aluksilla ja autolautoilla. Kaikista meri-
miesammateissa toimivista henkilöistä noin 
60 prosenttia toimii matkustaja-aluksilla ja 
autolautoilla. Suomalaisilla laivoilla työsken-
televistä henkilöistä ulkomaalaisten osuus on 
vähemmän kuin 2 prosenttia, mikä on kan-
sainvälisesti tarkastellen erittäin alhainen 
määrä. Lainsäädäntö ei ole esteenä ulkomaa-
laisten palkkaamiselle, mutta nykyinen käy-
täntö on muotoutunut työnantaja- ja työnteki-
jäpuolen välisin sopimuksin.  

Työministeriön tilastojen mukaan loka-
kuussa 2001 merialalla oli 743 työnhakijaa, 
joista 413 oli työttömänä. Tämän mukaisesti 
alan työttömyysaste olisi noin 5 prosenttia, 
koko maan työttömyysasteen ollessa vastaa-
vasti 12,9 prosenttia. Laivan päällystön osal-
ta työttömyysaste on oletettavasti mainittua 

määrää pienempi, sillä varustamoiden ja Me-
renkulkulaitoksen mukaan viime aikoina on 
ollut jopa vaikeuksia saada suomalaista pääl-
lystöä laivoille. 

Alan työllisyystilannetta on kuitenkin vai-
kea arvioida luotettavasti. Ensinnäkin alan 
kausiluonteisuudesta johtuen kotimaanliiken-
teessä vain kesäkaudella liikennöivien alus-
ten henkilökunnan todellisesta työllisyysti-
lanteesta kauden ulkopuolella on vaikea saa-
da tietoja. Toiseksi, matkustaja-aluksilla 
työskentelevän ravintola- ja tarjoiluhenkilö-
kunnan todellista työttömyyttä on vaikea ar-
vioida, sillä alukselle työnhakijaksi ilmoit-
tautuva henkilö voi samanaikaisesti olla töis-
sä maissa. Päällystön kohdalla tilannetta hä-
märtää lisäksi se, että arviolta 300—400 
henkilöä vuodessa työskentelee ulkomaisilla 
aluksilla. Osa tällaisista henkilöistä voi sa-
manaikaisesti olla työnhakijana suomalaisel-
le alukselle. 
 
1.2. Kansainvälinen kehitys  

Merenkulun tuista muissa maissa 
 
Alusten ulosliputus 
 

Kansainvälisessä vertailussa alusrekisterit 
jaotellaan kolmeen pääryhmään: avoimet re-
kisterit (open registers), perinteiset alusrekis-
terit (traditional registers) ja rinnakkaisrekis-
terit (second registers). Ulosliputuksesta on 
kysymys silloin, kun omistaja rekisteröi 
aluksensa vieraan maan alusrekisteriin. 

Avoimille rekistereille on ominaista, että 
niissä ei vaadita merkittävää taloudellista tai 
omistuksellista yhteyttä aluksen ja rekiste-
röintivaltion välillä. Usein rekisteriin merkit-
semisen edellytyksenä olevat, muun muassa 
aluksiin ja miehistöön kohdistuvat vaatimuk-
set, ovat melko alhaisia. Syynä tällaisen re-
kisterin valintaan on monesti se, että näin 
päästään alempiin miehistökustannuksiin ja 
vältetään kotimaan korkeammat verot samoin 
kuin kotimaan rekisterin edellyttämät tiu-
kemmat vaatimukset. Varustamot ovat käyt-
täneet lisääntyvässä määrin avoimia rekiste-
reitä saavuttaakseen kustannussäästöjä. Vas-
taavasti alusten rekisteröinnit kotimaan rekis-
tereihin ovat vähentyneet. Merkittävimmät 
avoimet ja kansainväliset rekisterit ovat Pa-
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naman, Liberian, Bahaman, Maltan, Kyprok-
sen, Singaporen, Norjan, St. Vincentin, Mar-
shall–saarten ja Hong Kongin rekisterit. Suo-
siota ovat saavuttaneet myös järjestelyt, jois-
sa alusten omistajina ovat erityistyyppiset 
yhtiöt (International Business Companies), 
jotka on muodostettu rekisteriä pitävässä 
maassa. Tällaisten yhtiöiden edunsaajia on 
usein vaikea jäljittää. Yhtiöihin kohdistuu 
yleensä varsin vähäiset kirjanpitoa ja tilintar-
kastusta koskevat vaatimukset tai tällaisia 
vaatimuksia ei aseteta lainkaan. 

Perinteiset alusrekisterit sisältävät yleensä 
melko runsaasti esimerkiksi aluksen omistus-
ta ja miehistöä koskevia vaatimuksia. Yleen-
sä aluksen omistajan tulee olla kyseisen 
maan tai Euroopan unionin piirissä jonkin 
Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen 
taikka yhteisö, jolla on kotipaikka kyseisessä 
maassa. Aluksen miehistön tulee tyypillisesti 
täyttää tiettyjä kansalaisuutta ja pätevyyttä 
koskevia vaatimuksia.  

Rinnakkaisrekisterit sisältävät sekä avoi-
mille rekistereille että perinteisille rekistereil-
le tyypillisiä piirteitä. Niitä on perustettu 
pääasiassa ehkäisemään kotimaisesti omistet-
tujen alusten ulosliputusta ja houkuttelemaan 
takaisin avoimiin rekistereihin liputettuja 
aluksia. Perinteisten rekisterien tavoin rin-
nakkaisrekisteriin merkitsemisen edellytyk-
senä on tavallisesti, että aluksen strateginen 
ja kaupallinen johto tapahtuu kyseisessä 
maassa tai että aluksella on omistuksellista 
yhteyttä tuohon maahan. Rekisteröinnille ja 
rekistereihin sisällytettäville tiedoille asete-
taan yleensä avoimia rekistereitä korkeampia 
vaatimuksia, samoin miehistön pätevyyttä 
koskevat vaatimukset ovat yleisiä. Miehistöä 
koskevat edellytykset ovat tyypillisesti perin-
teisiä rekistereitä väljempiä, minkä johdosta 
varustamo voi päästä merkittäviin miehistö-
kustannussäästöihin. Tällaisia rekistereitä 
ovat muun muassa Norjan ja Tanskan kan-
sainväliset alusrekisterit, niin sanotut NIS- ja 
DIS–rekisterit. Myös monet muut OECD-
maat ovat ottaneet käyttöön rinnakkaisrekis-
tereitä.  

Kokemus on kuitenkin osoittanut, että rin-
nakkaisrekisterien ja kansainvälisten rekiste-
rien perustaminen ei ole ollut riittävä toi-
menpide pysäyttämään perinteisten rekiste-
röintien vähenemistä. Varustamojen kilpailu-

kyvyn parantamiseksi useat OECD-maat ovat 
lisäksi ottaneet käyttöön erityisiä verotuksel-
lisia toimenpiteitä ja muita tukimuotoja eh-
käistäkseen ulosliputuksen jatkumisen ja 
houkutellakseen aluksia takaisin omiin rekis-
tereihinsä. 

 
Miehistökustannustuet 

 
Kansainvälisesti tarkastellen yleinen tuki-

muoto on miehistön palkkaverojen ja sosiaa-
likustannusten huojentaminen tai niiden pa-
lauttaminen varustamolle osittain tai koko-
naan. Miehistökustannustuen tarkoituksena 
on varustamon kilpailukyvyn parantaminen 
siltä osin kuin varustamo työllistää tukea 
myöntävän maan kansalaisia. 

Rinnakkaisrekisteröinti ja verotuksen kaut-
ta myönnettävät tukitoimenpiteet eivät vält-
tämättä ole kytköksissä toisiinsa, vaikkakin 
ne usein täydentävät toisiaan. Esimerkiksi 
Tanskan ja Norjan kansainvälisiin NIS- ja 
DIS-rekistereihin merkitsemisellä voidaan 
toteuttaa suurempi joustavuus miehistökus-
tannuksissa ja lisäksi varustamon miehistö-
kustannuksia tuetaan miehistön palkkatuloja 
koskevilla veronhuojennuksilla. Tanskassa 
DIS-rekisteriin kuuluvalla aluksella työsken-
televät henkilöt eivät maksa palkastaan vero-
ja, vaan heille maksetaan niin sanottua netto-
palkkaa. Saksassa tuli voimaan vuoden 1999 
alusta samanaikaisesti tonnistoveron kanssa 
järjestelmä, jonka mukaan varustamo saa val-
tiolta takaisin 40 prosenttia miehistön palk-
kaverojen määrästä. 

Ruotsissa lastialusvarustamoille annetaan 
tukena määrä, joka vastaa miehistön palkasta 
maksettavia veroja ja osin sosiaalikustannuk-
sia. Viimeksi mainittua tukea lisättiin vuonna 
1999. Nykyinen järjestelmä päättyy vuoden 
2001 lopussa. Ruotsissa aluksilla työskente-
leviä henkilöitä koskevat erityiset verosään-
nökset kumottiin vuonna 1998, joten tällaiset 
henkilöt maksavat nykyään bruttotuloistaan 
täyden tuloveron. 

Ruotsin hallitus antoi toukokuussa 2001 
valtiopäiville esityksen siirtymisestä netto-
palkkajärjestelmään matkustaja- ja lastialuk-
silla. Muutos tuli voimaan 1 päivästä loka-
kuuta 2001. Tuen valtiontaloudellisen vaiku-
tuksen on arvioitu olevan vuositasolla 1,3 
miljardia Ruotsin kruunua.  
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Merenkulun verotuet 
 

Varustamotoiminnan sijoittumisesta käytä-
vä kansainvälinen kilpailu on kiihtynyt huo-
mattavasti viime vuosina. Tämä on johtanut 
myös kansainväliseen verokilpailuun varus-
tamojen verotuksessa. Varustamoelinkeino 
on useissa maissa saatettu verotuksellisesti 
erityisasemaan, ja kehityssuuntauksena on 
ollut se, että kansainvälisessä kilpailussa 
toimiviin varustamoihin kohdentuva tosiasi-
allisen verotuksen taso on muodostunut hy-
vin alhaiseksi.  

Kansainvälisesti yleisiä varustamotoimin-
nan verotukimuotoja ovat varustamotulojen 
osittainen verovapaus, korotetut poisto-oi-
keudet, alushankintavaraukset ja alennetut 
verokannat. Useat maat ovat ottaneet käyt-
töön tonnistoverojärjestelmän.  

Tonnistoverolainsäädäntö on tällä hetkellä 
voimassa viidessä OECD-valtiossa. Tonnis-
tovero otettiin käyttöön Kreikassa vuonna 
1975, Alankomaissa ja Norjassa vuonna 
1996, Saksassa vuonna 1999 ja Isossa-Bri-
tanniassa vuonna 2000. Lisäksi Tanskan hal-
litus on notifioinut ehdotuksen Tanskan ton-
nistoverojärjestelmäksi komissiolle. Tanskan 
lisäksi myös kaikissa tonnistoveron käyttöön 
ottaneissa maissa on käytössä erityiset kan-
sainväliset alusrekisterit, joihin merkityillä 
aluksilla on mahdollista käyttää ulkomaista 
työvoimaa väljin työehdoin. 

Tonnistoverojärjestelmässä varustamoyhti-
öiden tavanomainen yhteisöverotus on kor-
vattu erityisellä tonnistoon perustuvalla ve-
rolla. Voiton verottamisen sijasta varusta-
moille lasketaan yhtiön operoimien alusten 
vetoisuuteen perustuva laskennallinen vero-
tettava tulo, jonka perusteella määrätään yh-
tiöverokannan mukainen tonnistovero. Eräis-
sä maissa tonnistovero lasketaan suoraan 
alusten vetoisuuden perusteella ilman kuvit-
teellisen tulon määrittämistä. Tonnistovero ei 
siten riipu yhtiön tosiasiallisen tuloksen mää-
rästä. Veroa peritään näin ollen myös niiltä 
vuosilta, joilta yhtiön toiminta on tappiollis-
ta. Tonnistoverotuksen valinnut yritys sitou-
tuu pysymään järjestelmässä koko tonnisto-
verokauden, jonka pituus on tyypillisesti 10 
vuotta. 

Keskeinen tonnistoverotuksen sovelta-
misalaan kuuluva toiminta on lastin ja mat-

kustajien kuljettaminen kansainvälisessä me-
riliikenteessä. Joissakin maissa tonnistovero-
tuksen piiriin kuuluvana liikennöintinä pide-
tään myös kotimaan rannikkoliikennettä. 
Tämän ydintoiminnan lisäksi tonnistovero-
tuksen piiriin kuuluu kunkin maan erityisolo-
suhteista riippuen vaihtelevassa määrin mui-
ta, varsinaiseen kuljetustoimintaan läheisesti 
liittyviä toimintoja. Tonnistoverotuksen pii-
riin kuuluu tyypillisesti itse omistettujen 
alusten operoinnista saatu tulo samoin kuin 
vuokralle otetuista aluksista saatu tulo. Bare-
boat-ehdoin vuokralle annettujen alusten 
vuokratulo näyttäisi kuuluvan tonnistovero-
tuksen piiriin vain yhdessä maassa ja siellä-
kin rajoitetusti ja lyhytaikaisesti. 

Tonnistoverotuksen soveltamisalan ulko-
puolelle on melko tarkoin rajattu kuljetus-
toiminnan ulkopuolelle jäävä merellä tapah-
tuva kaupallinen toiminta, kuten kalastus ja 
luonnonvarojen etsiminen ja hyödyntäminen. 

Tonnistoverojärjestelmät edellyttävät, että 
varustamon tosiasiallisen johdon tulee sijaita 
kyseisissä maissa. Lähtökohtana monissa jär-
jestelmissä on se, että järjestelmä on rajoitet-
tu sovellettavaksi asianomaisen maan alusre-
kisteriin merkittyihin aluksiin. Monissa 
maissa on kuitenkin hyväksytty se, että jär-
jestelmää sovelletaan myös toisen valtion 
alusrekisteriin merkittyyn alukseen, esimer-
kiksi toisen Euroopan unionin jäsenvaltion 
rekisteriin, jos aluksen strateginen ja kaupal-
linen johto kuitenkin on tuen myöntäneessä 
maassa. 

Tonnistoverojärjestelmille on tyypillistä se, 
että tonnistoverosta tai sen laskentaperustee-
na olevasta kuvitteellisesta tulosta ei hyväk-
sytä tehtäväksi mitään vähennyksiä. Tämä 
koskee myös alusten ja muun käyttöomai-
suuden hankintamenon vähentämistä. Ton-
nistoverotus korvaa normaalin yhteisöveron 
kaavamaisella tuloksen vaihteluista riippu-
mattomalla verolla.  

Tyypillisenä piirteenä tonnistoverojärjes-
telmissä ovat myös veron kiertämisen estä-
miseen tähtäävät säännökset. Niiden taustalla 
on tavoite rajoittaa tonnistoverotettavan toi-
minnan menojen vähentämistä tonnistovero-
tuksen ulkopuolelle jäävän tuloverotettavan 
toiminnan tuottamasta tulosta yhtiön itsensä 
tai toisen yhtiön tuloverotuksessa. Sääntelyn 
yksityiskohtaisuus vaihtelee melkoisesti jär-
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jestelmästä toiseen. Erityisen pitkälle vietyjä 
antiavoidance–säännöksiä sisältyy Ison-
Britannian järjestelmään. 

Tonnistoveroon siirryttäessä yrityksellä 
olevan, tuloverojärjestelmään liittyvän vero-
velan maksuunpanemiseksi on käytössä eri-
laisia malleja. Verovelan määrä riippuu kus-
sakin maassa käytössä olevasta poistojärjes-
telmästä ja alusten luovutusvoittojen vero-
tuksesta. Suomen kaltainen menojäännös-
poistojärjestelmä on käytössä tonnistoveron 
jo käyttöön ottaneista tai sitä suunnittelevista 
maista lähinnä Tanskassa.  

Eräissä maissa tonnistoveron käyttöön ot-
tamiseen on liittynyt varustamoille asetettuja 
velvoitteita, esimerkiksi Isossa-Britanniassa 
merimiesten koulutusvelvoitteita ja Saksassa 
turvallisuusstandardien tiukentaminen. Tans-
kassa on suunnitteilla aluspoistojärjestelmän 
uudistaminen tonnistoverolain säätämisen 
yhteydessä.  

Koska monissa maissa varustamojen vero-
tukseen sovelletaan normaalissakin tulovero-
järjestelmässä monia lievennyksiä, tonnisto-
verojärjestelmien käyttöönotto ei ole välttä-
mättä merkinnyt sitä, että varustamot mak-
saisivat tonnistoverojärjestelmässä olennai-
sesti vähemmän veroa. Tonnistoverojärjes-
telmien hyötynä on pikemminkin esitetty 
olevan se, että tonnistoverojärjestelmässä ve-
ronäkökohdat ohjaavat liikkeenjohdollista 
päätöksentekoa ja investointeja vähemmän 
kuin normaalissa tuloverojärjestelmässä. 

Pohjoismaista tonnistovero on käytössä ai-
noastaan Norjassa. Norjan tonnistoverojärjes-
telmä eroaa perusteiltaan muista mainituista 
järjestelmistä siten, että sen soveltamisala on 
selvästi suppeampi kuin muissa maissa. Ton-
nistoverojärjestelmän piiriin kuuluva yhtiö ei 
saa omistaa muuta omaisuutta kuin aluksia ja 
rahoitusomaisuutta. Tonnistoverotuksen pii-
riin kuuluu aluksen operointi ja vuokraus. 
Laissa asetetaan kuitenkin rajoituksia sille, 
miten alusten operointi on järjestettävä. 
Olennaista on, että tonnistoverotettavalla yh-
tiöllä ei saa olla palkattua henkilöstöä, vaan 
operatiivinen toiminta on annettava sellaisen 
yhtiön hoidettavaksi, joka ei kuulu tonnisto-
verotuksen piiriin. Alusten operointia koske-
vien sopimusten edellytetään olevan markki-
naehtoisesti hinnoiteltuja, jolloin niiden tuot-
tama tulo tulee verotetuksi aluksen operoin-

nista vastaavassa normaalin yhtiöverotuksen 
piiriin kuuluvassa yhtiössä. Näin ollen Nor-
jan tonnistoverojärjestelmässä lähinnä aluk-
seen tehdystä sijoituksesta saatu tulo on va-
pautettu normaalista yritysverotuksesta. Ton-
nistoverotuksen piiriin voi päästä ainoastaan 
norjalainen, varustamotoimintaa harjoittava 
yhtiö. Vaatimuksena ei ole, että alusten tulisi 
olla Norjaan rekisteröityjä. Vuoden 2000 
alusta tonnistoveron määrää on nostettu ja 
lakiin lisätty rajoituksia veronkierron estämi-
seksi. 
 
Euroopan unionin ja OECD:n linjaukset 
 
Tonnistovero valtiontukena 
 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
valtiontukea koskevien 87—89 artiklojen no-
jalla valtiontuki yrityksille — mukaan luet-
tuna verojärjestelmän kautta annettava tu-
ki — on lähtökohtaisesti kiellettyä. Kansain-
välisen kilpailutilanteen vuoksi eräillä toimi-
aloilla tästä perusperiaatteesta on kuitenkin 
luovuttu. Valtiontukisäännösten ja varusta-
motoiminnalle myönnettävien tukien suhdet-
ta käsitellään komission keväällä 1997 vah-
vistamissa meriliikenteen valtiontukien suun-
taviivoissa (Revised Guidelines on State Aid 
to Maritime Transport). Suuntaviivoissa tun-
nustetaan varustamotoiminnan erityisasema. 
Erityisasema aiheutuu siitä, että jäsenvaltioi-
den varustamot joutuvat kilpailemaan selväs-
ti halvemmalla kustannustasolla toimivien 
yhteisön ulkopuolisiin maihin sijoittautunei-
den varustamoiden kanssa. Suuntaviivojen 
yleisinä tavoitteina on parantaa yhteisön 
alusten kilpailukykyä ja siten pyrkiä turvaa-
maan työpaikat yhteisön jäsenmaissa, säilyt-
tämään merenkulun osaaminen yhteisössä ja 
kehittämään merenkulkutaitoja sekä paran-
tamaan turvallisuutta.  

Komission suuntaviivoissa varustamotoi-
minnan tuelle on asetettu tiettyjä ehtoja: tuki 
ei saa vääristää jäsenvaltioiden välistä kilpai-
lua ja tuki on aina rajoitettava tavoitteen saa-
vuttamisen kannalta välttämättömään. 

Tuen tulee lähtökohtaisesti kohdistua jä-
senvaltion lipun alla purjehtiviin aluksiin. 
Tuki voi kuitenkin poikkeuksellisesti koskea 
myös kolmansien maiden lipun alla olevia 
aluksia, jos tuki koskee jäsenvaltion alueelle 
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sijoittautuneen varustamon koko yritysvero-
tuksen alaista laivastoa ja jos voidaan osoit-
taa, että kaikkien kyseisten alusten strategi-
nen ja kaupallinen johtaminen tapahtuu jä-
senvaltion alueelta ja että kyseinen toiminta 
vaikuttaa merkittävästi yhteisön talouteen ja 
työllisyyteen. 

Suuntaviivojen mukaan sallittu valtiontuki-
en enimmäismäärä varustamotoiminnalle on 
alaan kohdistuvien verojen ja sosiaalimaksu-
jen määrä. Näin ollen, varustamoelinkeinoa 
ei saa tukea nettomääräisesti. Suuntaviivoissa 
mainitaan lähtökohtaisesti hyväksyttävinä 
valtiontukina miehistötuen ohella muun 
ohessa nopeutetut poistot, jälleenhankintava-
raukset sekä tonnistovero. Komission tarkoi-
tuksena on uudistaa suuntaviivat vuonna 
2002. 

Komissio on syksyllä 2001 julkaisemas-
saan liikennepolitiikkaa koskevassa valkoi-
sessa kirjassa (Valkoinen kirja, Eurooppalai-
nen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valinto-
jen aika, Brussels, 12/09/2001 COM(2001) 
370) viitannut tonnistoverotuksen harmo-
nisointisuunnitelmiin. Edistääkseen mahdol-
lisimman monien alusten takaisinliputusta jä-
senmaiden alusrekistereihin komission aiko-
muksena on tehdä direktiiviehdotus tonnis-
toon perustuvasta verotusjärjestelmästä. Ko-
mission on tarkoitus tehdä ehdotuksensa 
vuoden 2002 aikana. 
 
Tonnistovero verokilpailutoimenpiteenä 
 

Varustamotoiminnan verotukia on käsitelty 
EU:n piirissä myös niin sanotussa yritysvero-
tuksen käytännesääntötyöryhmässä (Code of 
Conduct for Business Taxation). Työryhmä 
perustettiin Ecofin -neuvoston päätöksellä 
joulukuussa 1997, ja sen tehtäväksi asetettiin 
ensi vaiheessa laatia lista sellaisista jäsenval-
tioissa voimassa olevista yritysverotuskäy-
tännöistä, joiden voidaan katsoa ilmentävän 
haitallista verokilpailua. Ecofin-neuvosto hy-
väksyi samassa yhteydessä kriteerit, joiden 
valossa verotuskäytäntöjen haitallisuutta tu-
lee arvioida. Käytännesääntötyöryhmä luo-
vutti raporttinsa haitallisiksi katsottavista ve-
rotuskäytännöistä Ecofin-neuvostolle marras-
kuussa 1999. 

Tonnistoverojärjestelmien arvioinnissa jä-
senvaltioiden kannat jakaantuivat. Muun mu-

assa Suomen mielestä tonnistoverojärjestel-
mät täyttivät haitallisen verokilpailun kritee-
rit. Enemmistö päätyi kuitenkin arvioon, että 
tonnistoveroa ei tule luokitella haitalliseksi 
verotuskäytännöksi. Perusteluina tälle arviol-
le mainittiin, että merenkulussa on maail-
manlaajuiset markkinat ja että yhteisö joutuu 
toimimaan kovassa maailmanlaajuisessa kil-
pailussa. Käytännesääntötyöryhmän loppura-
porttia ei ole vielä käsitelty poliittisella tasol-
la. 

Tonnistoverojärjestelmät ovat olleet käsi-
teltävänä myös OECD:n piirissä. OECD:n 
haitallista verokilpailua tutkineen työryhmän 
raportissa (Forum on Harmful Tax Practices, 
kesäkuu 2000) tonnistoverojärjestelmät luo-
kiteltiin potentiaalisesti haitallisiksi verotus-
käytännöiksi. Kyseessä oli kuitenkin alustava 
arvio, joten verotuskäytäntöjen tosiasiallisen 
haitallisuuden arviointi on edelleen kesken 
OECD:ssä. 
 
1.3. Nykytilan arviointi 

Suomi on pienenä ja avoimena kansanta-
loutena voimakkaasti riippuvainen ulko-
maankaupasta. Kauppa suuntautuu pääosin 
länteen ja on riippuvainen toimivista meriyh-
teyksistä. Ympärivuotisten meriyhteyksien 
edellytyksenä on, että käytettävissä on riittä-
västi jäävahvisteista tonnistoa. Suomen kaup-
palaivasto on perinteisesti hoitanut ulko-
maankaupan tavarankuljetuksista noin 40 
prosenttia. 

Alusten säilyminen Suomen alusrekisteris-
sä on tärkeää Suomen huoltovarmuuden kan-
nalta. Huoltovarmuuden turvaamisesta anne-
tun lain (1390/1992) tarkoituksena on poik-
keusolojen varalta turvata väestön toimeentu-
lon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen 
kannalta välttämättömät taloudelliset toimin-
not. Huoltovarmuuden tavoitteista annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä (1440/1995) on 
erääksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettu kul-
jetus-, varastointi- ja jakelujärjestelmien riit-
tävän toimintakyvyn varmistaminen kriisiti-
lanteiden varalta pääpainon ollessa merikul-
jetusten turvaamisella. Päätöksen mukaan ul-
komaankaupan kuljetusten turvaamiseksi yl-
läpidetään riittävää Suomessa rekisteröityä 
jäävahvisteista aluskalustoa. 

Viranomaisten valtuuksista poikkeusolois-
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sa säädetään valmiuslaissa (1080/1991) ja 
puolustustilalaissa (1083/1991). Kriisitilan-
teessa huoltovarmuuden turvaamiseksi voi-
daan velvoitteita asettaa ainoastaan suoma-
laiselle varustamolle koskien sen itse omis-
tamaa, Suomen alusrekisteriin merkittyä 
alusta. Myös puolustustaloudellinen suunnit-
telukunta on 22 päivänä huhtikuuta 1998 val-
tioneuvostolle osoittamassaan kirjeessä kiin-
nittänyt erityistä huomiota merenkulun huol-
tovarmuuden turvaamiseen ja esittänyt, että 
kotimaisten kauppa-alusten toimintaedelly-
tykset turvattaisiin keskeisiä EU-maita vas-
taavalle tasolle. Huoltovarmuuden turvaami-
seksi vaadittavan suomalaisen tonniston vä-
himmäistarvetta ei ole virallisesti määritelty, 
mutta on esitetty käsityksiä, että suomalaisen 
tonniston osuuden tulisi säilyä vähintään ny-
kyisellä tasolla. 

Suomalaisten varustamojen omistaman, 
Suomen lipun alla purjehtivan aluskannan 
säilymistä on pidetty tärkeänä huoltovar-
muuden turvaamisen lisäksi alan työllisyyden 
ja merimiesammattitaidon säilymisen kannal-
ta. Riittävän suuri kotimainen kauppalaivasto 
turvaa sen, ettei Suomessa muodostu puutetta 
suomalaisista merimiehistä. Ammattitaitoi-
nen kotimainen miehistö edistää myös huol-
tovarmuudelle asetettujen tavoitteiden toteut-
tamista erityisesti sen vuoksi, että kotimaiset 
merenkulkijat hallitsevat parhaiten talvime-
renkulun ja saaristomerenkulun vaikeat navi-
gointiolosuhteet. 

Useissa kilpailijamaissa on viime vuosina 
lisätty varustamoille myönnettävien julkisten 
tukien määrää. Tämän johdosta suomalaisten 
varustamojen kilpailukyky on viime aikoina 
merkittävästi heikentynyt. Samanaikaisesti 
Itämeren liikenteeseen on tullut halvempaa 
tonnistoa. Merkittävin kilpailukykyyn vaikut-
tava seikka on se, että suomalaisten alusten 
miehityskustannukset ovat säilyneet kilpaili-
jamaita korkeampina. Suurimmat varustamot 
ovat uhanneet ulosliputtaa aluksiaan lähinnä 
johonkin toiseen EU-maahan, kuten Ruotsiin, 
Tanskaan, Alankomaihin tai Saksaan.  

Erityisesti suurten pörssivarustamojen ta-
holta on lisäksi vaadittu kansainväliseen ve-
rokilpailuun vedoten varustamojen tulovero-
tuksen poistamista tai ainakin merkittävää 
alentamista Suomessa. Voimassa olevan ve-
rojärjestelmän heikkoutena on pidetty erityi-

sesti yritykseen jätettyyn voittoon kohdistu-
vaa veroa, joka aiheuttaa yritykselle verokus-
tannuksia ja heikentää siten yrityksen kannat-
tavuutta ja vakavaraisuutta. On myös esitetty, 
että aluskannan uudistamisen tulisi voida ta-
pahtua ilman veroseuraamuksia. Suomen ve-
rojärjestelmää ei ole näistä syistä pidetty kil-
pailukykyisenä. 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Esityksen tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on, että suomalaisia 
varustamoja tuetaan julkisin varoin siten, että 
tarve verosyistä johtuviin ulosliputuksiin vä-
henisi. Esitys liittyy osana hallituksen kesällä 
2000 tekemään päätökseen merenkulun tuki-
en lisäämisestä. Hallitus päätti tuolloin ton-
nistoverojärjestelmän käyttöönotosta ja mie-
histökustannustuen laajentamisesta. Miehis-
tökustannustuen laajentamista on selostettu 
ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta 
annetun lain muuttamista koskevan hallituk-
sen esityksen perusteluissa. 

Varustamoiden veronhuojennuksilla ja 
muilla merenkulkupoliittisilla ratkaisuilla py-
ritään vaikuttamaan siihen, että mahdolli-
simman suuri määrä ulkomaankaupan vienti- 
ja tuontikuljetuksista sekä matkustajaliiken-
teestä voidaan hoitaa suomalaisessa omistuk-
sessa olevalla ja Suomen lipun alla purjehti-
valla tonnistolla, joka työllistää kotimaisia 
merenkulkijoita. Mikäli päätetyt tuet eivät to-
teutuisi, eräät suuret varustamot ovat ilmoit-
taneet, että ne tulisivat asteittain siirtämään 
koko tonnistonsa ulkomaille, jolloin myös 
suomalaiset työpaikat vähitellen katoaisivat.  

Lastialusten ulosliputusten on esitetty 
suuntautuvan ensi sijassa valtioihin, joissa on 
käytössä tonnistovero. Matkustaja-alusten 
ulosliputusten on puolestaan esitetty suuntau-
tuvan ensisijaisesti Ruotsiin. 

Ehdotettavan tonnistoverolain tavoitteena 
on suomalaisten varustamojen kilpailukyvyn 
parantaminen tukemalla erityisesti niiden 
omistamien, Suomen lipun alla purjehtivien 
alusten käyttämistä ulkomaankaupan meri-
kuljetuksissa. Suomen huoltovarmuuden tur-
vaamisen lisäksi tavoitteena on edistää myös 
alusten suomalaisen miehistön työllisyyttä. 
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Aluksen siirtyessä pois Suomen lipun alta va-
rustamo usein miehittää aluksen suomalaisen 
miehistön sijasta kokonaan tai osittain ulko-
maisella miehistöllä palkkakustannustensa 
alentamiseksi. Tonnistoveron käyttöönotta-
misen uskotaan osaltaan myötävaikuttavan 
siihen, että suomalaisten varustamojen omis-
tamat alukset säilyvät vähintään nykyisessä 
määrin Suomen lipun alla. 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
tonnistoverosta. Ehdotuksen mukaan kan-
sainvälistä meriliikennettä harjoittava suoma-
lainen osakeyhtiö tai toisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuvan yhtiön Suo-
messa oleva kiinteä toimipaikka voisi tietyin 
edellytyksin meriliikenteen harjoittamisesta 
saadun tulon osalta valita tuloverotuksen si-
jasta alusten nettotonniston määrään perustu-
van tonnistoveron. Ulkomaisen yhtiön kiin-
teää toimipaikkaa koskisivat soveltuvin osin 
lain yhtiötä koskevat säännökset. 

Ehdotuksen mukaan tonnistoveron voisi 
valita yhtiö, jota tosiasiallisesti johdetaan 
Suomesta, joka harjoittaa tavaroiden tai mat-
kustajien kuljettamista tonnistoverotettavilla 
aluksilla Suomesta ja on siitä Suomessa ve-
rovelvollinen. Edellytykset ovat tärkeitä 
myös arvioitaessa tukea kansainvälisen vero-
kilpailun näkökulmasta haitallisena verokil-
pailutoimenpiteenä. Tuen myöntämisen tar-
koituksena ei ole esimerkiksi pyrkiä houkut-
telemaan yrityksiä rekisteröitymään Suo-
meen ja rekisteröimään aluksiaan Suomen 
alusrekisteriin pelkästään veroedun saami-
seksi ilman, että toimintaa tosiasiassa harjoi-
tettaisiin Suomessa. 

Konserniverokeskus hyväksyisi hakemuk-
sesta edellytykset täyttävän yhtiön tonnisto-
verovelvolliseksi. Tonnistoveron valinnutta 
yhtiötä ei tällöin verotettaisi tonnistoverotet-
tavasta toiminnasta saadusta voitosta tulove-
rotuksessa 10 vuoden pituisena tonnistovero-
kautena. 

Varustamotoimintaa lain voimaantullessa 
harjoittavien yhtiöiden olisi hakeuduttava 
tonnistoverotuksen piiriin 12 kuukauden ku-
luessa lain voimaantulossa. 

Tonnistoverotusta koskeva valinta olisi teh-
tävä konsernikohtaisesti. Jos konserniin kuu-
luu useampia hyväksymisedellytykset täyttä-
viä yhtiöitä tai jos samoilla henkilöillä on 
määräämisvalta useammassa tuollaisessa yh-
tiössä, niiden olisi kaikkien valittava tonnis-
toverotus. Konserni ei siten voisi esimerkiksi 
siirtää tonnistoveron piiriin hakeutuvaan yh-
tiöön vanhoja, verotuksessa jo lähes poistet-
tuja aluksia ja sijoittaa uudet alukset tulove-
rotuksen piiriin kuuluviin suomalaisiin yhti-
öihinsä. 
 
Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadut tu-
lot 
 

Tonnistoverotuksen piiriin kuuluisivat tu-
lot, jotka saadaan tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamisesta tonnistoverotettavalla aluk-
sella, aluksella tapahtuvasta tavaroiden ja 
palvelujen myynnistä siellä kulutettavaksi 
sekä tuollaisen toiminnan harjoittamiselle 
välttämättömistä ja siihen läheisesti liittyvistä 
toiminnoista. Tonnistoverotettavina tuloina 
pidettäisiin myös tuloja, jotka saadaan ton-
nistoverotettavan aluksen vuokralle antami-
sesta miehistöineen sekä tonnistoverotettavan 
aluksen ja muun tonnistoverotettavassa toi-
minnassa käytetyn irtaimen kuluvan käyttö-
omaisuuden luovuttamisesta. 

Tonnistoveron piiriin ei sen sijaan kuuluisi 
muu liiketoiminta eikä myöskään tonnistove-
rotuksen piiriin kuuluvien merikuljetuksiin 
liittyvien palvelutoimintojen tarjoaminen 
muille yrityksille. Esimerkiksi ahtaustoimin-
nan, muiden satamapalvelujen, huolintatoi-
minnan taikka maakuljetusten kuuluminen 
tonnistoverotuksen piiriin ehdotettua laa-
jemmin antaisi varustamoyhtiöille perusteet-
toman kilpailuedun tuollaista toimintaa pää-
toimialanaan harjoittaviin yrittäjiin nähden. 

Tonnistoveron piiriin eivät kuuluisi myös-
kään rahoitusomaisuuden, kiinteän omaisuu-
den, rakennusten, osakkeiden ja osuuksien 
tuotto eikä niiden luovutuksesta saatu voitto. 

Tonnistoverotuksen ulkopuolelle jäisi 
myös aluksella tapahtuva muu vähittäis-
myyntitoiminta kuin ravintola- ja kahvila-
toiminnan yhteydessä harjoitettu tarjoilu. 
Muutoin kuin tarjoilun yhteydessä tapahtuva 
alkoholin ja tupakkatuotteiden myynti sa-
moin kuin makeisten, kosmetiikan, korujen, 
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pienelektroniikan ja muiden sellaisten hyö-
dykkeiden myynti, joita ei ole varsinaisesti 
ajateltukaan kulutettavaksi aluksella, kuuluisi 
normaalin tuloverotuksen piiriin. Tällaisten 
tavaroiden myyntiä harjoitetaan myös mais-
sa, jossa se on poikkeuksetta tuloveron piiris-
sä. Tuloverosta vapauttaminen merkitsisi 
huomattavaa kilpailuetua varustamon aluk-
sella harjoittamalle myynnille. 

Ahvenanmaan liikenteessä samoin kuin 
Suomen ja kolmansien maiden välisessä lii-
kenteessä olevilla aluksilla harjoitettu myyn-
titoiminta perustuu lähes yksinomaan tax-
free -myyntiin liittyvään hinnoitteluetuun 
verrattuna vastaavien tuotteiden vähittäis-
myyntiin maissa. Mahdollisuus tax-free 
-myyntiin perustuu Suomen liittymisestä Eu-
roopan unioniin tehdyn sopimuksen (SopS 
103/1994) liitteenä olevaan Ahvenanmaan 
poikkeusasemaa koskevan pöytäkirjaan, jon-
ka mukaan Ahvenanmaan maakuntaa pide-
tään arvonlisäverotuksessa kolmantena alu-
eena ja valmisteverotuksessa direktiivien so-
veltamisalan ulkopuolelle jäävänä kansalli-
sena alueena. Pöytäkirjan mukaan komissio 
voi tehdä ehdotuksia järjestelmän muuttami-
seksi, jos se katsoo, että Ahvenanmaan poik-
keusasemaa ei enää voida muun ohessa kil-
pailunäkökohdat huomioon ottaen pitää pe-
rusteltuna. 

Tonnistoverojärjestelmän kautta annettavan 
tuen tarkoituksena on lisätä merenkulkualan 
kilpailukykyä, mutta säilyttää Suomen tavan-
omainen tuloverotaso muussa kaupallisessa 
toiminnassa. Rajaus on tärkeä, jotta estetään 
kilpailun vääristyminen. Rajoitus johtuu 
osaltaan komission merenkulun valtiontuen 
suuntaviivojen vaatimuksesta, jonka mukaan 
veroedut on rajoitettava koskemaan ainoas-
taan merenkulkua. Jos laivayhtiö harjoittaa 
muuta kaupallista toimintaa kuin merenkul-
kua, tuen valuminen merenkulkuun liittymät-
tömään toimintaan on estettävä. 
 
Muun tulon verotus 
 

Yhtiön saamaa muuta kuin tonnistoverotet-
tavasta toiminnasta saatua tuloa verotettaisiin 
yleisten tuloverolainsäädännön säännösten 
mukaisesti. Tästä tulosta ei vähennettäisi ton-
nistoverotettavaan toimintaan kohdistuvia 
menoja. Yhtiölle ennen tonnistoverotukseen 

siirtymistä aiheutuneet tappiot eivät olisi vä-
hennyskelpoisia.  

Tuloveroseuraamuksia voisi lisäksi eräissä 
tapauksissa aiheutua sen verovelan purkau-
tumisesta, joka tonnistoveroon siirryttäessä 
kohdistuu tonnistoverotettavaan toimintaan 
kuuluviin aluksiin tai muuhun irtaimeen ku-
luvaan käyttöomaisuuteen. 
 
Tonnistoverotettavat alukset 
 

Tonnistoverotettavia aluksia olisivat pää-
asiallisesti lastin tai matkustajien kuljettami-
seen tarkoitetut alukset, joita johdetaan stra-
tegisesti ja kaupallisesti Suomesta ja joiden 
bruttovetoisuus on vähintään 100. Alusten tu-
lisi olla pääasiassa kansainvälisessä merilii-
kenteessä. 

Koska verotuen keskeisenä tavoitteena on 
alusten säilyminen Suomen lipun alla, tonnis-
toverotuksen kautta annettava tuki kohdistui-
si ensi sijassa varustamon omistamien, Suo-
men lipun alla purjehtivien alusten käyttöön. 
Tonnistovero on ensi sijassa järjestelmä 
aluksiaan operoivalle varustamolle.  

Tonnistoverotettavia aluksia olisivat ensin-
näkin varustamon omat matkustaja-alukset ja 
miehistökustannustukeen oikeuttavat ulko-
maanliikenteen kauppa-alusluetteloon merki-
tyt alukset, joilla se itse operoi tai joita se an-
taa vuokralle miehistöineen. Tällaisten alus-
ten osuus yhtiön tonnistoverotettavasta ton-
nistosta tulisi olla vähintään 25 prosenttia. 

Tonnistoverotettavia aluksia olisivat myös 
Euroopan unionin jäsenvaltion alusrekisteriin 
kuuluvat vuokralle otetut alukset. Vaatimus 
aluksen kuulumisesta jäsenvaltion alusrekis-
teriin johtuu edellä jakson 1.2. alaotsikon 
"Tonnistovero valtiontukena" alla selostetus-
ta alusten lippuun liittyvästä vaatimuksesta. 

Miehistöineen vuokralle otetun aluskannan 
osuus yhtiön koko tonnistoverotettavasta 
tonnistosta ei saisi ylittää 50 prosenttia. Vaa-
timuksen taustalla ovat huoltovarmuuden 
turvaamiseen liittyvät näkökohdat. Kriisiti-
lanteessa valtioneuvosto voi asettaa tehok-
kaasti velvoitteita vain suomalaisen yhtiön 
Suomen alusrekisteriin merkityille aluksille. 
Mahdollisuus määrätä varustamon miehistöi-
neen vuokralle ottamien, ulkomaisessa alus-
rekisterissä olevien alusten käytöstä voidaan 
arvioida olennaisesti rajoitetummaksi. Ehdo-



 HE 234/2001 vp  
  
   

 

16

tuksen mukaan tuki kohdistetaan ensi sijassa 
varustamon omistamiin, Suomen alusrekiste-
riin merkittyihin aluksiin sekä bareboat-
ehdoin vuokralle otettuihin aluksiin, joiden 
suhteen varustamolla voi kriisitilanteessa olla 
tosiasiassa yhtä vahva määräysvalta kuin itse 
omistettuihin ja Suomen alusrekisteriin kuu-
luviin aluksiin. 

Komissio on hyväksynyt poikkeuksen lip-
puvaatimuksesta viimeksi hyväksyessään 
Britannian tonnistoverojärjestelmän vuonna 
1998. Notifioinnin yhteydessä esitetyn selvi-
tyksen mukaan maan varustamojen suoraan 
omistaman tonniston määrä oli alentunut 
noin viidennekseen vuoden 1975 50 miljoo-
nasta tonnista ja vain runsas viidennes aluk-
sista kuului vuonna 1998 Britannian tai toi-
sen jäsenvaltion alusrekisteriin. Tukitoimen-
piteen seurauksena Britannian alusrekisteriin 
kuuluvan aluskannan odotettiin kaksinker-
taistuvan kolmen vuoden kuluessa. 

Suomen tonnistoverojärjestelmän sovelta-
misella suomalaisten varustamoyhtiöiden 
kolmansien maiden alusrekisterissä oleviin 
aluksiin ei voitaisi merenkulun tukipolitiikan 
suuntaviivojen edellyttämällä tavalla olen-
naisesti edistää taloudellista toimintaa ja 
työllisyyttä unionin alueella. 

Rajoitukset on pyritty mitoittamaan siten, 
että ne sallisivat varustamojen jatkaa toimin-
taansa nykyisellä aluskannalla mutta samalla 
rajoittaisivat nykyisin suomalaisessa omis-
tuksessa ja Suomen lipun alla olevien alusten 
ulosliputusta. 
 
Tonnistovero 
 

Tonnistoveroa suoritettaisiin tonnistovero-
tettavien alusten nettovetoisuuden perusteella 
aluksen koon mukaan porrastetusti siten, että 
1 000 nettotonniin asti vero olisi 0,4 euroa 
kutakin 100 tonnia kohden päivässä, 1 000 
tonnin ylittävältä osalta 10 000 tonniin asti 
0,3 euroa, 10 000 tonnin ylittävältä osalta 
25 000 tonniin asti 0,2 euroa päivässä ja 
25 000 tonnin ylittävältä osalta 0,1 euroa ku-
takin 100 tonnia kohden päivässä. 

Tonnistoverotuksen toimittamisessa nouda-
tettaisiin pitkälti tuloverotusta koskevia vero-
tusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 
säännöksiä. Tonnistoverotuksen toimittami-
nen kuuluisi Konserniverokeskukselle. 

Tonnistoveron rajoittaminen tuettavaan toi-
mintaan 
 

Tonnistovero muodostaa merkittävän poik-
keaman yleisestä yritysverojärjestelmästä ja 
huomattavan edun yritykselle sen piirissä 
olevien tulojen verotuksessa. Sen niveltämi-
nen voimassa olevaan yritysverojärjestel-
mään on ongelmallista. Vaarana on, että ton-
nistoverojärjestelmän kautta annettava ve-
roetu laajenee koskemaan toimintoja, joita ei 
ole tarkoitettu tuen piiriin. Houkutuksena 
saattaisi olla esimerkiksi konsernin puitteissa 
pyrkiä keinotekoisesti kasvattamaan tonnis-
toveron piiriin kuuluvien tulojen piiriä ja siir-
tää vastaavasti vähennysoikeuksia käytettä-
väksi tuloveron piirissä oleville yhtiöille tai 
ryhtyä muihin keinotekoisiin järjestelyihin 
veroedun saamiseksi. 

Jotta tonnistoveron soveltamisen ulkopuo-
lisen toiminnan voittoa ei voitaisi sisällyttää 
tonnistoveron piiriin, edellytetään, että mark-
kinaehtoisuusperiaatetta on käytettävä kon-
sernin sisäisissä liiketoimissa tonnistovero-
yhtiön ja muiden yhtiöiden välillä ja että me-
noja ja vähennyksiä, jotka ovat peräisin ton-
nistoverotettavasta toiminnasta, ei saa vähen-
tää tuloverotuksessa. 

Rahoituskorkojen vähennyskelvottomuus 
tonnistoveroyhtiössä saattaisi houkutella ra-
hoituskustannusten minimointiin kohdista-
malla velkarahoitus ensisijaisesti konsernin 
tuloverotettaviin yhtiöihin. Tästä syystä eh-
dotetaan, että tonnistoveroyhtiön velkojen 
määrän alittaessa puolet yhtiön oman pää-
oman määrästä, yhtiön tuloon lisättäisiin näi-
den määrien erotukselle laskettu korko. 

Koska tonnistovero olisi vaihtoehto tulove-
rotukselle, tonnistoverotettavaan toimintaan 
ei sovellettaisi tuloverotuksessa tulon veron-
alaisuutta eikä menon vähennyskelpoisuutta 
koskevia säännöksiä. Tämän johdosta eivät 
tulisi sovellettaviksi myöskään esimerkiksi 
konserniavustuksesta verotuksessa annettu 
laki (825/1986) eivätkä sellaisenaan myös-
kään elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain yritysjärjestelysäännökset. Keskeistä 
mainittujen erityissäännösten soveltamisessa 
on tuloverotuksen neutraalisuus- ja symmet-
risyysperiaate. 

Konserniavustuksen maksajan ja saajan tu-
loverotukset kytkeytyvät kiinteästä toisiinsa 
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siten, että avustuksen maksajan tuloverotuk-
sessa vähennetään vastaava määrä, mikä lue-
taan veronalaiseksi tuloksi saajalla. Kysy-
myksessä on tuloverotettavan voiton siirto 
verotettavaksi toisen yhtiön tuloverotuksessa. 
Tämä periaate soveltuu huonosti tonnistove-
rotuksen piirissä olevan laivanvarustustoi-
minnan tulon verotukseen. Tonnistoverovel-
vollinen voisi jakaa konserniavustusta vain 
tuloverotuksen piiriin kuuluvista tuloistaan. 
Konserniavustuksella ei näin ollen käytän-
nössä olisi mainittavaa  merkitystä varusta-
moille. 

Yritysjärjestelyjä koskevat säännökset pe-
rustuvat keskeisesti tuloverotuksessa tietyin 
edellytyksin noudatettavan jatkuvuusperiaat-
teen pohjalle. Jatkuvuusperiaatteen mukai-
sesti tuloverotus jatkuu vastaanottavassa yh-
tiössä samanlaisena kuin se olisi toteutunut 
varat siirtäneessä yhtiössä, jos viimeksi mai-
nittu yhtiö olisi itse jatkanut toimintaa. Peri-
aate ei toteudu tilanteessa, jossa osa yritysjär-
jestelyyn osallisista yhtiöistä toimii tulovero-
tuksen ulkopuolella tonnistoverovelvollisena. 
Tonnistoverotuksen keskeisiä periaatteita on 
lisäksi verotuksen toteutuminen siirrettäessä 
varoja pois tonnistoverotuksen piiristä sa-
moin kuin markkinaehtoisuusperiaatteen 
noudattaminen tuloverotettavien ja tonnisto-
verotettavien yhtiöiden välisissä liiketoimis-
sa.  

Edellä esitetyistä syistä yritysjärjestelyt oli-
sivat mahdollisia veroseuraamuksitta vain 
silloin, kun ne tapahtuvat tonnistoverovelvol-
listen yhtiöiden välisinä. Ehdotuksen mukaan 
sulautuminen voisi näin ollen tapahtua jatku-
vuusperiaatteen mukaisesti silloin, kun sekä 
sulautuvat yhtiöt että vastaanottava yhtiö 
ovat tonnistoverovelvollisia. Vastaavasti ja-
kautuminen olisi mahdollista ilman välittö-
miä veroseuraamuksia, jos tonnistoverovel-
vollinen yhtiö jakautuu kahdeksi tai useam-
maksi tonnistoverovelvolliseksi yhtiöksi. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi lisäksi ylei-
nen tonnistoverojärjestelmän väärinkäyttöä 
ehkäisevä sääntely. Säilyäkseen tonnistove-
ron piirissä yhtiö on velvollinen pidättäyty-
mään sellaisista toimenpiteistä, jotka johtaisi-
vat lain tarkoitusperille vieraan veroedun 
saamiseen tonnistoverojärjestelmää hyväksi 
käyttäen. Säännös tulisi sovellettavaksi vain 
silloin, kun tällainen väärinkäyttö on ollut 

selvää ja tarkoituksellista. Se ei näin ollen 
vaaranna yrityksen oikeusturvaa. Myös mui-
den tonnistoveron käyttöön ottaneiden valti-
oiden tonnistoverolainsäädäntöön sisältyy 
vastaavia säännöksiä. 
 
Varojen jaon verotus 
 

Verotuki kohdistuisi vain yhtiön jakamat-
tomaan voittoon. Voitto verotettaisiin siinä 
vaiheessa, kun sitä otetaan ulos yhtiöstä. Tä-
mä tapahtuisi käytännössä siten, että tonnis-
toverovelvollisen yhtiön jakamaan osinkoon 
sovellettaisiin yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mää. Tämä merkitsisi sitä, että otettaessa yh-
tiöstä ulos voittoa, yhtiö maksaisi tarvittaessa 
täydennysveroa. Jotta veron määräämistä ei 
voitaisi välttää jakamalla yhtiön varoja omis-
tajille osingon sijasta muulla tavalla, vastaa-
va veroseuraamus ehdotetaan koskemaan 
myös muuta varojen jakamista kuin osingon-
jakoa. Jotta varoja ei voitaisi ottaa yhtiöstä 
voitonjaon verotuksen välttämiseksi osakas-
lainana tai muuna saman konsernin sisäisenä 
järjestelynä, lakiin sisältyisi lainanantoa kos-
kevia rajoituksia. 
 
Ennen tonnistoverokautta syntyneen verove-
lan käsittely 
 

Tonnistoveroon siirryttäessä joudutaan rat-
kaisemaan nykyjärjestelmän huojennuksista 
johtuvien verovelkojen käsittely. Tulovero-
järjestelmä tarjoaa mahdollisuuksia verotuk-
sen lykkäämiseen myöhempään ajankohtaan. 
Yritykset ovat käyttäneet vaihtelevasti hy-
väkseen tätä veronmaksun ajoittamista kos-
kevaa mahdollisuutta. Suurimpien lastialus-
varustamojen yhteenlaskettu verovelka vuon-
na 2000 oli runsaat 90 miljoonaa euroa ja 
suurimpien matkustaja-alusvarustamojen ve-
rovelka runsaat 50 miljoonaa euroa, eli yh-
teensä runsaat 140 miljoonaa euroa. Mainit-
tuihin määriin eivät sisälly monitoimialayri-
tysten aluksiin kohdistuva verovelka. 

Verovelka johtuu aluksista ja muusta kulu-
vasta irtaimesta käyttöomaisuudesta verotuk-
sessa hyväksytyistä ylipoistoista ja mahdolli-
suudesta alusten luovutusvoittojen verotuk-
sen lykkäämiseen. Tuloverojärjestelmässä ai-
kaisempina vuosina tehdyt ylipoistot pienen-
tävät vastaavasti myöhempinä vuosina tehtä-
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viä poistoja ja lisäävät siten yhtiön veroja 
noina vuosina. Sama koskee alusten luovu-
tusvoittojen käsittelyä menojäännöspoistojär-
jestelmässä. Koska luovutushinnat vähenne-
tään menojäännöksestä, ne lisäävät verotetta-
vaa tuloa vähitellen myöhempinä vuosina. 
Käytännössä näin käy esimerkiksi siinä tapa-
uksessa että varustamo myy merkittävän 
osan aluskannastaan. Alukset saattavat silti 
olla edelleen yhtiön käytössä vuokralle otet-
tuina. Jos yhtiö ei hanki tilalle vastaavassa 
määrin uutta kalustoa, verotuksen menojään-
nös muodostuu negatiiviseksi ja verovelka 
alkaa purkautua. Verotusta ei kuitenkaan ta-
pahtuisi, jos yhtiö siirtyy tonnistoverojärjes-
telmään, jossa vero määrätään pelkästään 
nettotonniston perusteella. 

Mikäli verovelkaa ei otettaisi erikseen huo-
mioon verojärjestelmää muutettaessa, alhai-
sesta tonnistoverosta saatavan edun lisäksi 
varustamo hyötyisi lisäksi siitä, että tulovero-
tuksen poistojärjestelmän mahdollistama voi-
ton verotuksen lykkääntyminen muuttuisi se-
kin lopulliseksi veronhuojennukseksi. Ton-
nistovero voisi tällöin jopa osaltaan edesaut-
taa alusten luovutuksia. Koska ainakaan ul-
komaille myytäviä aluksia ei todennäköisesti 
tultaisi pitämään Suomen alusrekisterissä, 
tonnistovero voisi samalla jopa edistää alus-
ten ulosliputusta, mikä olisi vastoin ehdotet-
tavan lain tavoitteita. 

Aluskantaan ja muuhun käyttöomaisuuteen 
kohdistuva verovelka on sitoutuneena meno-
jäännöspoistojärjestelmään siten, että sen 
suuruus vastaa verokannan mukaista osuutta 
käyttöomaisuuden käyvän arvon ja verotuk-
sessa vähentämättä olevan menojäännöksen 
erotuksesta. Koska vanhaan järjestelmään 
liittyy monilla varustamoilla huomattavan 
suuri verovelka, sen pakollista maksuunpa-
noa välittömästi tonnistoveroon siirryttäessä 
ei ole pidetty kohtuullisena. 

Ehdotuksen mukaan verovelka alkaisi pur-
kautua käyttöomaisuutta luovutettaessa vasta, 
kun tonnistoverotettavaan toimintaan kuulu-
vasta käyttöomaisuudesta saatuja luovutus-
hintoja ei voida vähentää tonnistoverotetta-
van toiminnan menojäännöksestä. Tuloksi 
luettaisiin kuitenkin enintään määrä, jolla 
tonnistoverotettavaan toiminnan menojään-
nökseen kuuluvan käyttöomaisuuden toden-
näköinen luovutushinta tonnistoverotukseen 

siirryttäessä ylittää menojäännöksen määrän. 
Vanhan järjestelmän aikana syntynyt vero-
luotto korkoetuineen voisi näin ollen säilyä 
käyttöomaisuuteen sitoutuneena jopa koko 
tonnistoverokauden, jos yhtiön aluskanta ei 
olennaisesti alene. 
 
Tuloveron maksuunpano yhtiön poistuessa 
järjestelmästä 
 

Järjestelmän tarkoituksena on, että tonnis-
toveron valinnut yhtiö sitoutuu siihen koko 
tonnistoverokaudeksi. Sitoumus on voimassa 
riippumatta siitä, muodostuuko yhtiön todel-
linen tulos tonnistoverokaudella voitolliseksi 
vai tappiolliseksi.  

Yhtiön hyväksyminen tonnistoverovelvol-
liseksi olisi peruutettava, jos yhtiö ei enää 
täytä hyväksymisen edellytyksiä, eikä tilanne 
korjaannu Konserniverokeskuksen määrää-
mänä aikana. Tällöin yhtiön tonnistoverovel-
vollisuus päättyisi ja yhtiö siirtyisi tulovero-
tukseen. Yhtiölle määrättäisiin lisäksi takau-
tuvasti tulovero siltä ajalta, jolta yhtiölle oli 
jäänyt määräämättä tulovero. 

Käytännössä yhtiö voisi omilla toimenpi-
teillään saada aikaan sen, että tonnistovero-
velvolliseksi hyväksyminen on peruutettava, 
minkä jälkeen yhtiö siirtyisi normaalin tulo-
verotuksen piiriin. Ei ole kuitenkaan hyväk-
syttävää, että yhtiö voisi niin halutessaan siir-
tyä järjestelmästä toiseen verokustannusten 
minimoimiseksi. Tästä syystä ehdotetaan, et-
tä peruuttamistilanteissa yhtiölle määrättäi-
siin lisäksi veronkorotus, jonka määrä olisi 
10 tai, eräissä järjestelmän väärinkäyttöön 
liittyvissä tilanteissa 40 prosenttia määrättä-
vän tuloveron määrästä. 

Tonnistoverokauden päätyttyä yhtiön vero-
tukseen sovellettaisiin jälleen yleisiä tulon 
verottamista koskevia säännöksiä. Tulovero-
tuksessa ei voitaisi vähentää mitään sellaisia 
vähennyksiä, jotka yhtiö olisi voinut vähen-
tää jo tonnistoverokautena, jos se olisi ollut 
tuolloin tuloverotettava. Tonnistoverokauden 
jälkeen yhtiö voi kuitenkin valita uuden 10 
vuoden tonnistoverokauden. 
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3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset varustamojen kilpailukykyyn ja 
ulosliputuksiin 
 

Ehdotettu verotuki yhdessä julkisista va-
roista myönnettävien muiden julkisten tukien 
kanssa parantaisi suomalaisten lastialusva-
rustamojen kilpailukykyä ja vähentäisi siten 
ulosliputusten uhkaa. Aluskannan säilyminen 
kotimaisessa omistuksessa ja Suomen alusre-
kisterissä ehkäisisi huoltovarmuuden ja alan 
kotimaisen työllisyystilanteen heikkenemistä. 

Laadittaessa tonnistoverovelvollisen alus-
kannan koostumukseen liittyviä säännöksiä, 
joilla on pyritty turvaamaan alusten säilymis-
tä suomalaisessa omistuksessa, on tavoittee-
na ollut, että yhtiöt voisivat jatkaa toimin-
taansa nykyisellä aluskoostumuksella. Ehdo-
tetut säännökset antaisivat kuitenkin monille 
varustamoille mahdollisuuden korvata niiden 
nykyisin omistamaa aluskantaa toisen EU-
jäsenvaltion alusrekisterissä olevalla vuokra-
tulla kalustolla. 

Omistetun aluskannan merkittävä vähene-
minen voi kuitenkin johtaa aluskantaan koh-
distuvan piilevän verovelan maksuunpanoon. 
Tällä voidaan arvioida olevan huomattavaa-
kin tosiasiallista vaikutusta yhtiöiden arvioi-
dessa ulosliputuksiin liittyviä hyötyjä ja hait-
toja. 
 
Vaikutukset veron tuottoon 
 
Yhteisövero ja osingonjaon verotus 
 

Ehdotus merkitsee, että tonnistoverovelvol-
linen ei maksaisi tuloveroa tonnistoveron pii-
riin kuuluvan toiminnan tonnistoverokauden 
aikana tuottamasta voitosta. Verottamatta 
jäänyt tulo verotettaisiin kuitenkin jaettaessa 
varoja yhtiöstä osakkaalle. Kysymys olisi 
näin ollen veronmaksun lykkääntymisestä. 
Tonnistoverovelvollisen olisi siten yhtiöve-
ron hyvitysjärjestelmän mukaisesti maksetta-

va veroa vähintään 29/71 jakamastaan voi-
tosta. Jos yhtiön tuloverotukseen piiriin kuu-
luvista tuloistaan maksama vero alittaa mai-
nitun vähimmäismäärän, yhtiölle määrättäi-
siin niin sanottua täydennysveroa. 

Vaikka tonnistoverotuksen valitsevilla va-
rustamoilla olisi ilmeisesti yleensä myös tu-
loverotuksen piiriin kuuluvia tuloja, niiden 
maksettavaksi tulevat tuloverot määräytyisi-
vät useimmissa tapauksissa kuitenkin pääasi-
assa osingonjaon perusteella. 
 
Merenkulun veronhuojennuksia koskeva sel-
vitys 
 

Esityksen vaikutusten arviointi pohjautuu 
Tilastokeskuksen, Valtion taloudellisen tut-
kimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön 
vuonna 2000 laatimaan selvitykseen meren-
kulun tuloverotuen fiskaalisista vaikutuksis-
ta. 

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen tilin-
päätöstilaston vesiliikennetoimialaa koske-
vaan yritysaineistoon vuosilta 1997 ja 1998. 
Aineistoa täydennettiin verohallinnosta saa-
duilla verotustiedoilla. Selvityksessä tarkas-
teltiin vaihtoehtoisina huojennusmalleina va-
raukseen perustuvaa huojennusjärjestelmään 
sekä alennetun verokannan soveltamiseen pe-
rustuvaa mallia. 

Aineistoon kuuluvat yhtiöt maksoivat 
vuonna 1998 yhteisöveroa 44 miljoonaa eu-
roa, mistä lastialusvarustamojen osuus oli 34 
miljoonaa euroa ja matkustaja-alusvarusta-
mojen osuus 10,7 miljoonaa euroa. 

Alennetun verokannan mallissa vaikutukset 
laskettiin 5, 10 ja 20 prosentin verokannalla. 
Vaikutukset vastaavat ehdotetun järjestelmän 
mukaisen veronhuojennuksen vaikutusta yh-
tiöillä, joiden efektiivinen tuloveroaste, kun 
otetaan huomioon tuloverotuksen piiriin eh-
dotuksen mukaan kuuluvat tulot, on 5, 10 tai 
20 prosenttia. Vaikutukset laskettiin erikseen 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Verotulojen 
aleneminen eri verokannoilla ilmenee seu-
raavasta taulukosta. 
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 Yhteisöveron muutos, 

milj. euroa 

 Efektiivinen veroaste 
 5 % 10 % 20 % 

Lyhyt tähtäin 
henkilöliikenne 
tavaraliikenne 

 
-24,2 
- 27,6 

 
-22,4 
-21,9 

 
-10,6 
-10,6 

Pitkä tähtäin 
henkilöliikenne 
tavaraliikenne 

 
-23,5 
-19,5 

 
 21,7 
-17,0 

 
-10,4 
-10,4 

 
Selvityksen hyödyntämistä ehdotusten ta-

loudellisten vaikutusten arvioinnissa vaikeut-
taa se, että tonnistoverotuksen piiriin kuulu-
van toiminnan osuus on vaikea arvioida. 

Jos oletetaan, että tonnistoverotettavien las-
tialusvarustamojen keskimääräinen efektiivi-
nen tuloveroaste olisi 5 prosenttia, huojennus 
merkitsisi aineistoon sisältyville meriliiken-
teen tavarankuljetusta harjoittaville yrityksil-
le yhteisöveron alenemista ensimmäisenä 
vuonna noin 27 miljoonalla eurolla. Pidem-
mällä aikavälillä vaikutus olisi vajaat 20 mil-
joonaa euroa vuodessa. 

Jos vastaavasti matkustaja-alusvarustamo-
jen efektiivinen tuloveroaste olisi 20 prosent-
tia, kun otetaan huomioon tuloverotuksen pii-
riin kuuluva matkustajamyynti, näiden varus-
tamojen yhteisöverot alenisivat 10 miljoonal-
la eurolla. 

Verokantaolettamasta riippuen laskelman 
osoittama huojennus ylittää yhtiöiden kysei-
senä vuonna tosiasiassa maksamien verojen 
määrän. Tämä johtuu siitä, että laskelmia teh-
täessä on eliminoitu konserniavustusten vai-
kutus. Laskelmien perusteena on näin ollen 
varustamoyhtiöiden liiketaloudellinen voitto. 
 
Ehdotusten vaikutuksista yhteisöveron tuot-
toon 
 

Edellä selostettu selvitys perustuu puhtaasti 
staattiseen tarkasteluun, jossa on laskettu 
vuoden 1998 tietojen perusteella yhtiöiden 
suoritettavaksi tuleva yhteisövero nykyjärjes-
telmässä ja tonnistoverojärjestelmässä. Arvi-
oitaessa ehdotuksen fiskaalisia vaikutuksia 
on otettava huomioon, että pohjatiedot perus-
tuvat osin kaavamaisiin oletuksiin. Yhtiöiden 
jakaman osingon määränä pidettiin laskel-

missa yhtiöiden tosiasiassa maksamaa osin-
koa. Koska ehdotetussa järjestelmässä yhti-
öiden maksaman yhteisöveron määrä riippui-
si ratkaisevasti niiden jakaman osingon mää-
rästä, yhtiöt voivat kuitenkin omin toimenpi-
tein vaikuttaa olennaisestikin verorasituk-
seensa. 

Aineisto ei sisällä monitoimialayritysten 
varustamotoimintaa, koska käytetyistä tieto-
lähteistä ei ole saatavissa tietoja erikseen nii-
den varustamotoiminnan osalta. Ehdotuksen 
vaikutukset riippuvat näin ollen paitsi siitä, 
miten suuri osa varustamoyhtiöistä siirtyy 
tonnistoverotukseen, myös siitä, missä mää-
rin muut kuin varsinaista varustamotoiminta 
harjoittavat yhtiöt tulevat hakeutumaan  ton-
nistoverotuksen piiriin. 

Myöskään ehdotuksesta varustamoyritysten 
toimintaan ja yritysrakenteisiin aiheutuvia 
muutoksia ei ole voitu ottaa huomioon. 
 
Lastialusvarustamojen yhteisövero 
 

Edellä mainitut epävarmuustekijät huomi-
oon ottaen ehdotusten arvioidaan vähentävän 
yhtiöveron tuottoa lastialusvarustamoilta 
vuonna 2002 noin 17 miljoonalla eurolla, 
mistä valtion osuus olisi noin 10 miljoonaa 
euroa sekä kuntien ja seurakuntien osuus 7 
miljoonaa euroa. Myöhempinä vuosina vai-
kutus veron tuottoon olisi 17—25 miljoonaa 
euroa. 

Jos varustamojen toiminta pysyisi osapuil-
leen nykyisen kaltaisena, ei ole oletettavissa, 
että yhtiöille aiheutuisi veroseuraamuksia 
vanhan verovelan maksuunpanon johdosta. 
 
Lastialusvarustamojen tonnistovero 
 

Tonnistoveroa arvioidaan kertyvän valtiolle 
runsaat 0,5 miljoonaa euroa vuosittain. 
 
Matkustaja-alusvarustamot 
 

Ehdotuksen vaikutusten arviointiin matkus-
taja-alusvarustamoihin ei ole käytettävissä 
riittäviä tietoja. Tämä johtuu siitä, että eten-
kin Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivien 
matkustaja-alusten tulonmuodostuksessa ton-
nistoveron ulkopuolelle jäävällä myyntitoi-
minnalla on olennainen merkitys. Yhtiöiden 
tilinpäätös- ja verotustietojen perusteella ei 
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voida selvittää matkustajamyynnin ja toisaal-
ta tonnistoverotuksen piiriin kuuluvan toi-
minnan tuloksellisuutta. 

Varustamoalan esittämien arvioiden mu-
kaan tonnistoverotuksen piiriin hakeutumi-
nen ei olisi laajaa matkustajamyyntiä harjoit-
taville matkustaja-alusvarustamoille taloudel-
lisesti kannattavaa, eivätkä ne tämän vuoksi 
hakeutuisi tonnistoverotuksen piiriin. Ehdo-
tuksella ei tässä tapauksessa olisi merkittävää 
vaikutusta matkustaja-alussektorilta nykyisin 
kertyvien verotulojen määrään. 

Esitys keventäisi kuitenkin sellaisten yhti-
öiden verotusta, joilla matkustajamyynnin 
osuus voitonmuodostuksessa ei ole merkittä-
vä. 
 
Ehdotusten vaikutukset verrattuna uloslipu-
tusvaihtoehtoon 
 

Edellä esitetyt arviot pohjautuvat ehdotetun 
järjestelmän ja nykyjärjestelmän vertailuun 
saman aineiston pohjalta. Ehdotuksen vaiku-
tuksia voidaan toisaalta arvioida vertaamalla 
niitä ulosliputuksen aikaansaamiin julkista-
loudellisiin vaikutuksiin. 

Ulosliputuksilla olisi vaikutusta varusta-
moalalta kertyvän yhteisöveron määrään sii-
nä tapauksessa, että alukset siirrettäisiin va-
rustamojen ulkomaisiin tytäryhtiöihin. Poh-
joismaiden keskinäisen verosopimuksen mu-
kaan aluksen käyttämisestä kansainväliseen 
liikenteeseen saadusta tulosta verotetaan vain 
yrityksen asuinvaltiossa. Yhtiö ei maksaisi 
voitostaan veroa Suomessa, jos yhtiön koti-
paikka on toisessa Pohjoismaassa. Saksan ja 
Alankomaiden kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaan verotusoikeus on sen sijaan vain sillä 
valtiolla, jossa yrityksen tosiasiallinen liik-
keen johto on. 

Ulosliputukset vaikuttavat usein myös 
aluksilla työskentelevän henkilökunnan palk-
katuloista Suomeen kertyvän veron määrään. 
Suomalaiset  merimiehet maksavat veroa 
Suomeen riippumatta siitä, minkä valtion 
alusrekisteriin kuuluvalla aluksella työsken-
tely tapahtuu, jollei verosopimuksella ole toi-
sin sovittu. Jos alukset siirretään sellaisen 
valtion rekisteriin, joka perii alusrekisteriinsä 
kuuluvilla aluksilla työskentelevien ulkomaa-
laisten merimiesten palkasta lähdeveroa, joka 
hyvitetään merimiehen verotuksessa Suo-

messa, Suomen verotulot alenisivat lähdeve-
roa vastaavalta osalta. Muussa tapauksessa 
ulosliputus ei sellaisenaan alentaisi alalta 
kertyvien palkkaverojen määrää. Koska ulos-
liputusten tavoitteena on tyypillisesti pyrki-
mys alentaa miehistökustannuksia, mikä 
usein johtaisi edullisen ulkomaisen työvoi-
man osuuden lisäämiseen, ulosliputukset vä-
hentäisivät samalla aluksilla olevaa suoma-
laisen työvoiman määrää. Tämän voidaan ai-
nakin lyhyellä aikavälillä arvioida vähentä-
vän verotuloja. 
 
Lastialusvarustamot 
 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on 
edellä mainitussa merenkulkuelinkeinon tu-
kia ja taloudellisia vaikutuksia koskevassa 
selvityksessä arvioinut ulosliputusten vaiku-
tuksia lastialusvarustamoihin. Taustaoletta-
muksena oli, että miehistökustannustuen säi-
lyttäminen vuonna 1999 vallinneella tasolla 
olisi johtanut siihen, että puolet kauppa-alus-
luettelossa olevista aluksista ulosliputettai-
siin. Päällystön työllisyyden arvioitiin tällöin 
pysyvän ennallaan, mutta merimiesten työlli-
syyden heikkenevän jonkin verran. Meri-
miesten palkkatulojen arvioitiin vähenevän 
noin 16,8 miljoonalla eurolla, jolloin verotu-
lot vähenisivät noin 5 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Varustamojen maksamat yhteisö-
verot alenisivat noin 8,4 miljoonalla eurolla 
vuodessa. Työttömyyskorvausmenot lisään-
tyisivät enintään 3,3 miljoonalla eurolla, 
mutta miehistökustannustuen vähenemisestä 
aiheutuisi valtiolle noin 8,4 miljoonan euron 
säästö. 

Jos ehdotuksen vaikutuksia arvioidaan 
käyttämällä vertailukohtana kuvattua ulosli-
putustilannetta, yhteisöverotulojen alenemi-
nen pitkällä aikavälillä jäisi merkittävästi 
edellä esitettyä 17—25 miljoonaa euroa pie-
nemmäksi. Lisäksi vähenisivät työntekijöi-
den palkoista Suomen veronsaajille kertyvät 
verotulot. Pidemmällä aikavälillä ehdotuk-
sesta johtuva verotulojen aleneminen jäisi si-
ten ehkä jopa pienemmäksi kuin edellä vuo-
delle 2002 esitetty 17 miljoonaa euroa. 

Koska varustamojen miehistökustannuksia 
tuetaan vain siinä tapauksessa, että alus kuu-
luu Suomen alusrekisteriin, ulosliputus joh-
taisi miehistökustannustuen menetykseen ja 
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vähentäisi valtion menoja. 
Jos ulosliputus toteutetaan luovuttamalla 

alukset ulkomaiselle yhtiölle, toimenpide 
johtaisi aluskannan piilevän verovelan, jonka 
yhteismäärä vuoden 2000 lopussa oli runsaat 
500 miljoonaa markkaa, osittaiseen tuloutu-
miseen. Laivojen ulosliputusta voidaan jois-
sain tilanteissa pitää myös liikeomaisuuden 
myyntinä, mikä johtaa koko liiketoimintako-
konaisuuden käyvän arvon tuloutumiseen ve-
rotuksessa. 
 
Matkustaja-alusvarustamot 
 

Matkustaja-alusten ulosliputusten vaiku-
tuksia verotuloihin on arvioitu hallituksen 
esityksessä eduskunnalle laiksi ulkomaanlii-
kenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 
ja 4 §:n muuttamisesta. Esityksessä arvioi-
daan ulosliputustilanteessa menetettävän ve-
rotuloja 28 miljoonaa euroa (noin 165 mil-
joonaa markkaa). 

Ulosliputus luovuttamalla alukset varusta-
mon ulkomaiseen tytäryhtiöön johtaisi toi-
saalta piilevän verovelan tuloutumiseen, mis-
tä aiheutuisi veronsaajille enimmillään run-
saan 50 miljoonan euron määräinen yhteisö-
verojen lisäys. 

Jos ulosliputus sitä vastoin toteutetaan 
vuokraamalla alukset bareboat-ehdoin ulko-
maiselle tytäryhtiölle maahan, jonka alusre-
kisteriin tällainen alus voidaan merkitä, ve-
rovelka ei ulosliputusten johdosta tuloutuisi. 
Suomalaiselle alukset omistavalle yhtiölle 
syntyisi tässä tapauksessa kuitenkin Suomes-
sa verotettavaa tuloa vuokratuloista.  
 
Ehdotuksen vaikutuksista kuntien ja Ahve-
nanmaan maakunnan talouteen 
 

Ehdotuksella on erityinen merkitys Ahve-
nanmaan maakunnan alueen kunnille samoin 
kuin eräille muille rannikkokunnille, joissa 
varustamoala on tärkeä elinkeinonhaara. 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet yhteisöveron tuotosta vahvistetaan 
verontilityslain 13 §:n mukaisesti kunnan 
alueella toimivien yhteisöjen maksamien yh-
teisöverojen perusteella. Jos yhteisöllä on 
toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön 
vero lisätään tämän kunnan laskentaerään. 
Jos yhteisöllä on toimipaikka useassa kun-

nassa, yhteisön vero lisätään näiden kuntien 
laskentaeriin yhteisön toimipaikkojen kunnit-
taisten henkilöstömäärien suhteessa. Konser-
nisuhteessa olevien yhtiöiden verotulot jae-
taan eri kuntien kesken samoin henkilömää-
rien suhteessa. 

Vastaavaa jakomenettelyä noudatetaan 
myös Ahvenanmaan maakunnassa asiaa kos-
kevan maakuntalain nojalla. 

Kuntien tuloverot alueellaan toimivilta ton-
nistoverotukseen siirtyviltä lastialusvarusta-
moilta vähenisivät arviolta vajaalla 7 miljoo-
nalla eurolla vuodessa. Yhteisöveroa kertyisi 
yhtiöiden muusta kuin tonnistoverotettavan 
toiminnan voitosta sekä osingonjaosta täy-
dennysverona. 

Merenkulun tukitoimet toisaalta kokonai-
suutena edistää merkittävimmin juuri samo-
jen kuntien työllisyyttä ja elinkeinoelämää, 
joiden verotuloja tonnistoverotukseen siirty-
minen vähentäisi. 
 
3.2. Vaikutukset organisaatioon 

Tonnistoverojärjestelmä aiheuttaisi merkit-
tävästi lisätyötä sekä siihen hakeutuville yh-
tiöille että konserniverokeskukselle näiden 
yhtiöiden verotuksessa. Lisätyötä aiheutuisi 
erityisesti tonnistoverotuksen ja normaalin 
tuloverotuksen piiriin kuuluvien tulojen ja 
menojen sekä varojen ja velkojen pitämisestä 
erillään sekä kahdenkertaisesta verotustyöstä. 
Ehdotuksiin sisältyy lisäksi useita yleisestä 
yritysverojärjestelmästä poikkeavia erityis-
säännöksiä, joiden soveltaminen aiheuttaa 
niin ikään lisätyötä. Lainsäädännön toimeen-
panon arvioidaan edellyttävän ainakin 2—3 
henkilötyövuoden lisäyksen. 

Lisäksi siirtymävaiheessa aiheutuisi lisä-
työtä muun ohessa tonnistoverovelvolliseksi 
hakemista koskevien asioiden käsittelystä ja 
hyväksymisedellytysten ratkaisemisesta.  
 
3.3. Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä ympäristövai-
kutuksia. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä. Esityksestä on saatu lau-



 HE 234/2001 vp  
  
   

 

23

sunto liikenne- ja viestintäministeriöltä, 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, Verohalli-
tukselta, Konserniverokeskukselta, Kilpailu-
virastolta, Ahvenanmaan maakuntahallituk-
selta, Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto 
AKT ry:ltä, Keskuskauppakamarilta, Päivit-
täistavarakauppa r.y:ltä, Rahtialusyhdistys 
r.y:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK r.y:ltä, Suomen Huolintaliikkeiden 
Liitto r.y:ltä, Suomen Konepäällystöliitto 
r.y:ltä, Suomen Kuntaliitolta, Suomen Kuor-
ma-autoliitto ry:ltä, Suomen Laivanpäällystö-
liitto r.y:ltä, Merimieseläkekassalta, Suomen 
Merimies-Unioni r.y:ltä, Suomen Satamaliit-
to r.y:ltä, Suomen Varustamoyhdistys ry:ltä 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta, 
ja Ålands Redarförening r.f:ltä. 

Lausunnoissa esitetyt keskeiset muutoseh-
dotukset liittyvät ennen tonnistoveroon siir-
tymistä syntyneen verovelan käsittelyyn sekä 
muun aluksilla harjoitetun myyntitoiminnan 

kuin aluksella kulutettavaksi tapahtuvan 
myynnin jäämiseen tuloverotuksen piiriin. 
Osa lausunnonantajista on katsonut, että ah-
taustoiminnan kuuluminen tonnistoverotuk-
sen piiriin johtaisi kilpailuvääristymiin. 
 
5.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Ehdotetussa tonnistoverolaissa on pyritty 
ottamaan huomioon Euroopan yhteisön valti-
ontukia koskevat säännökset sekä edellä se-
lostetut komission keväällä 1997 vahvistamat 
meriliikenteen valtiontukien suuntaviivat. 
Verotuki on pyritty rajaamaan suuntaviivojen 
rajoitusten mukaisesti. Tonnistoverolaki on 
ennen voimaan saattamista toimitettava ko-
missiolle valtiontukikäsittelyä varten. Lakien 
voimaantuloajankohdasta säädettäisiin ase-
tuksella sen jälkeen kun komissio on hyväk-
synyt ehdotetun valtiontuen. 

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Tonnistoverolaki 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Tonnistovero. Pykälässä todettaisiin 
lain yleinen soveltamisala. Asiallisesti ton-
nistoverotus merkitsisi tuloverotusta koske-
vaa huojennusta. Kansainvälistä meriliiken-
nettä harjoittava varustamo voisi laissa sää-
dettyjen edellytysten täyttyessä valita kan-
sainvälisen meriliikenteen harjoittamisen 
tuottaman voiton tuloverotuksen sijasta ton-
nistoverotuksen. 

Tonnistovero määräytyisi kaavamaisesti 
alusten nettovetoisuuden perusteella. 

Tonnistoverotuksen voisi 1 momentin mu-
kaan valita Suomessa yleisesti verovelvolli-
nen osakeyhtiö. Pykälän 2 momentin mukaan 
tonnistoverotuksen voisi valita myös toisessa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvan yh-
teisön Suomessa oleva kiinteä toimipaikka. 
Edellytyksenä tonnistoverotuksen soveltami-
selle olisi toisaalta 2 §:n 3 momentin 2 koh-
dan mukaan se, että yhtiö on merikuljetus-
toiminnastaan Suomessa verovelvollinen. 
Koska Suomen nykyisten jäsenvaltioiden 

kanssa tekemien verosopimusten mukaan 
Suomi ei voi verottaa ulkomaisen yhtiön 
Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta 
harjoittaman kansainvälisen laivaliikenteen 
tuottamaa voittoa, järjestelmä ei kuitenkaan 
tosiasiassa tulisi sovellettavaksi nykyisissä 
jäsenvaltioissa asuvan yhteisön Suomessa 
olevan kiinteän toimipaikan verotuksessa. 

2 §. Verovelvollisuus. Verovelvollinen olisi 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksytty osake-
yhtiö. Hyväksyminen samoin kuin verotuk-
sen toimittaminen kuuluisi Konserniverokes-
kukselle. Hakemismenettelystä, hyväksymi-
sen edellytyksistä ja hyväksymisen voimas-
saolosta säädettäisiin 5 luvussa. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin ton-
nistoverovelvollisuuden alkaminen ja päät-
tyminen. Verovelvollisuus kytkeytyisi ton-
nistoverokauteen. Tonnistoverokauden alka-
misesta ja päättymisestä säädettäisiin 5 §:ssä. 

Pykälän 3 momentin 1 ja 2 kohdassa sää-
dettäisiin tonnistoverotuksen soveltamisen 
edellytyksinä olevista yhtiöön liittyvistä ylei-
sistä edellytyksistä. Edellytyksenä olisi, että 
yhtiötä tosiasiallisesti johdetaan Suomesta, se 
harjoittaa merikuljetustoimintaa tonnistove-
rotettavilla aluksilla Suomesta ja on siitä tääl-
lä verovelvollinen. Tällä pyritään osaltaan 
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varmistamaan se, että veroetua ei myönnetä 
ilman, että yrityksellä on todellista taloudel-
lista toimintaa ja taloudellista läsnäoloa Suo-
messa. 

Momentin 3 kohdassa säädettäisiin alus-
kannan koostumukseen liittyvästä vaatimuk-
sesta. Yhtiön omistamien ja itse liikennöimi-
en tai miehistöineen vuokralle antamien alus-
ten osuus ei saisi alittaa 25 prosenttia yhtiön 
tonnistoverotettavien alusten yhteenlasketus-
ta vetoisuudesta. Lisäksi edellytetään, ettei 
yhtiön miehistöineen vuokralle ottamien 
alusten osuus ylittäisi 50 prosenttia yhtiön 
tonnistoverotettavasta tonnistosta. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi säännöksen 
3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen pro-
senttiosuuksien laskemisesta silloin, kun yh-
tiö on osa konsernia tai 3 §:n 2 momentissa 
tarkoitetussa suhteessa toiseen varustamoon. 
Prosenttiosuudet laskettaisiin tällöin kaikkien 
konserniin kuuluvien 3 momentin 1 ja 
2 kohdan vaatimukset täyttävien yhtiöiden 
yhteenlasketun tonniston perusteella. 

3 §. Verovelvollisuus konsernissa. Tonnis-
toverotusta koskeva valinta olisi konserni-
kohtainen siten, että yhtiö voisi olla tonnisto-
verovelvollinen vain, jos kaikki hyväksymis-
edellytykset täyttävät konserniyhtiöt ovat 
tonnistoverovelvollisia. Tämä koskisi myös 
tilannetta, jossa konserniin, johon kuuluu 
tonnistoverovelvollinen yhtiö, myöhemmin 
tulee hyväksymisedellytykset täyttävä yhtiö. 
Uuden yhtiön olisi tällöin haettava tonnisto-
verovelvolliseksi. Jos näin ei kuitenkaan ta-
pahtuisi 4 §:n mukaisessa määräajassa, kon-
serniin kuuluneet tonnistoverovelvolliset yh-
tiöt eivät enää täyttäisi 3 §:n edellytyksiä, ja 
niiden tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen olisi peruutettava. 

Pykälän mukainen vaatimus kaikkien hy-
väksymisedellytykset täyttävien konserniyh-
tiöiden kuulumisesta tonnistoverotuksen pii-
riin koskisi vastaavasti tilannetta, jossa ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksytty yhtiö tulee 
osaksi varustamokonsernia, johon kuuluvat 
varustamoyhtiöt eivät ole tonnistoverovelvol-
lisia. Viimeksi mainituilla yhtiöillä olisi 4 §:n 
säännösten mukaan mahdollisuus hakeutua 
tonnistoverovelvollisiksi 4 §:n 1 momentin 
mukaisessa määräajassa eli 12 kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta. Jos yhtiöt eivät 
hae tai voi hakea tonnistoverovelvollisiksi 

määräajassa, 3 §:ssä asetettu vaatimus ei täy-
ty konserniin tulleen tonnistoverovelvollisen 
yhtiön osalta, minkä seurauksena olisi yhtiön 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen pe-
ruuttaminen. Kaikilla yhtiöillä tulisi lisäksi 
olla sama tilikausi. 

Tonnistoverotuksen yhteisvalinnan periaat-
teen soveltaminen suppeasti vain asetelmiin, 
joissa yhtiöiden välillä vallitsee osakeyhtiö-
laissa tarkoitettu konsernisuhde, ei ole perus-
teltua ajatellen tilanteita, joissa samoilla 
luonnollisilla henkilöillä on määräämisvalta 
kahdessa varustamoyhtiössä. Pykälän 
2 momentin mukaan yhteisvalinta koskisi 
myös yhtiöitä, joissa samoilla luonnollisilla 
henkilöillä yksin tai yhdessä oikeushenkilöi-
den kanssa on osakeyhtiölaissa tarkoitettua 
määräämisvaltaa vastaava määräämisvalta. 

4 §. Tonnistoverovelvolliseksi hakeutumi-
nen. Pykälässä säädettäisiin tonnistoverovel-
volliseksi hyväksymistä koskevan hakemuk-
sen määräajoista. Määräaika olisi 12 kuu-
kautta lain voimaantulosta. Jos yhtiö on pe-
rustettu lain voimaantulon jälkeen, määräaika 
olisi 3 kuukautta yhtiön rekisteröinnistä. 

Jos useampia hyväksymisedellytykset täyt-
täviä yhtiöitä on keskenään 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetussa suhteessa, kaikkien yhtiöi-
den olisi haettava hyväksymistä samanaikai-
sesti.  

Pykälän 3 momentti sisältäisi poikkeuksen 
1 momentin pääsäännöstä, jonka mukana 
tonnistoverovelvolliseksi on hakeuduttava 
määräajassa lain voimaantulosta tai yhtiön 
perustamisesta. Mainittujen määräaikojen es-
tämättä yhtiö voisi tulla tonnistoverovelvolli-
seksi, jos se myöhemmin tulee 3 §:ssä tarkoi-
tettuun suhteeseen tonnistoverovelvollisen 
kanssa. Määräaika hakemuksen tekemiselle 
olisi näissä tilanteissa 3 kuukautta 3 §:ssä tar-
koitetun suhteen muodostumisesta. Säännök-
sestä johtuen konserniyhtiöiden edellytykset 
olla tonnistoverotuksen piirissä puuttuvat, jos 
konserniin tuleva hyväksymisedellytykset 
täyttävä yhtiö ei hakeudu tonnistoverovelvol-
liseksi. Tonnistoverovelvollinen yhtiö menet-
täisi samoin edellytyksensä olla tonnistovero-
tuksen piirissä, jos se tulee osaksi konsernia, 
jonka varustamoyhtiöt ovat jättäytyneet ton-
nistoverotuksen ulkopuolelle. Tällöin tulisi-
vat sovellettaviksi lain 28 ja 29 §, jolloin 
kaikkien konserniin kuuluvien tonnistovero-
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velvollisten yhtiöiden tonnistoverovelvolli-
seksi hyväksyminen olisi peruutettava. Sama 
koskee vastaavasti keskenään 3 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetussa suhteessa olevia yhti-
öitä. 

Säännökset merkitsevät, ettei vanha yhtiö, 
joka hankkii tonnistoverotettavan aluksen tai 
muuten täyttää soveltamisedellytykset vasta 
yli 12 kuukauden kuluttua lain voimaantulos-
ta, voi tulla lain piiriin, vaan toiminta on aloi-
tettava uudessa yhtiössä. 

5 §. Tonnistoverokausi. Tonnistoverokausi 
alkaisi 1 momentin mukaan hakemuksen te-
kemistä seuraavan verovuoden alusta lukien. 
Näin meneteltäisiin silloinkin, kun hakemus 
on tehty niin myöhään, että Konsernivero-
keskus ei ehdi käsitellä hakemusta ennen 
seuraavan verovuoden alkua. Välttääkseen 
ratkaisun siirtymisen seuraavalle tilikaudelle 
ja tästä mahdollisesti aiheutuvan epävarmuu-
den yhtiöiden olisi syytä tehdä hakemuksen-
sa riittävän ajoissa. 

Jos yhtiö on perustettu lain voimaantulon 
jälkeen, tonnistoverokausi alkaisi heti yhtiön 
ensimmäisen verovuoden alusta. 

Siinä tapauksessa, että yhtiö tulee 3 §:ssä 
tarkoitettuun suhteeseen aiemmin tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön kanssa, 
tonnistoverokausi alkaisi sitä seuraavan ve-
rovuoden alusta lukien, jonka aikana 3 §:ssä 
tarkoitettu suhde on muodostunut. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tonnis-
toverokauden päättymisestä. Tonnistovero-
kauden pituus olisi säännönmukaisesti 10 ka-
lenterivuotta. Jos 10 vuoden aika päättyy 
kesken verovuoden, tonnistoverokausi päät-
tyisi tuon verovuoden lopussa. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaikkien 
3 §:ssä tarkoitettujen yhtiöiden tonnistovero-
kausi päättyisi silloin, kun viimeiseksi päät-
tyvä tonnistoverokausi päättyy. Tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön tonnisto-
verokausi voisi näin ollen pidentyä esimer-
kiksi kun yhtiöön hankitaan aiemmin tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksytty yhtiö, jonka 
tonnistoverokausi poikkeaa muiden yhtiöiden 
tonnistoverokaudesta. Periaatetta sovellettai-
siin myös sulautumistilanteissa, jos sulautu-
vien yhtiöiden tonnistoverokaudet päättyvät 
eri ajankohtina.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tonnis-
toverokauden päättymisestä peruuttamistilan-

teissa. Tonnistoverokausi päättyisi tällöin sen 
verovuoden lopussa, jonka aikana peruutta-
mispäätös on tehty. Lain tarkoituksen mu-
kaista ei kuitenkaan ole se, että varustamo 
voisi oman valintansa mukaan keskeyttää 
tonnistoverokauden niin halutessaan ilman 
seuraamuksia. Tonnistoverokauden keskeyt-
täminen johtaisi tämän vuoksi tuloverotuksen 
voimaansaattamiseen takautuvasti 24 §:n mu-
kaisesti. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tonnis-
toverokauden alkamisesta silloin, kun yhtiö 
ensimmäisen tonnistoverokauden päätyttyä 
hakee uudelleen tonnistoverovelvolliseksi. 
Uusi kausi alkaisi tällöin välittömästi edelli-
sen jälkeen. Tonnistoverovelvollinen ei siten 
voisi tonnistoverokauden päätyttyä jättäytyä 
normaalin tuloverotuksen piiriin ja hakeutua 
myöhempänä ajankohtana uudestaan tonnis-
toverovelvolliseksi. 

6 §. Tonnistoverotuksen suhde tuloverotuk-
seen. Pykälä sisältäisi pääsäännön tonnisto-
verotuksen suhteesta tuloverotukseen. Ton-
nistoverotettavasta toiminnasta saadut tulot 
eivät olisi veronalaisia tonnistoverovelvolli-
seksi hyväksytyn varustamon tuloverotukses-
sa. Vastaavasti näihin tuloihin kohdistuvat 
vähennykset eivät olisi vähennyskelpoisia. 
Muusta kuin tonnistoverotettavasta toimin-
nasta saatuihin tuloihin kohdistuisi tulovero-
tus siten kuin 3 luvussa säädetään. Yhtiölle 
voisi lisäksi aiheutua 15 §:n mukaisesti vero-
seuraamuksia käyttöomaisuuden luovutusten 
yhteydessä, jos yhtiölle on ennen tonnistove-
rotukseen siirtymistä kertynyt tonnistovero-
tuksen piiriin kuuluvaan irtaimeen käyttö-
omaisuuteen kohdistuvaa piilevää verovel-
kaa. 

Varustamo voisi poikkeuksellisesti joutua 
suorittamaan tonnistoverokaudelta takautu-
vasti tuloveroa myös tonnistoveron piiriin 
kuuluvasta tulosta, jos se ei enää täytä hy-
väksymisedellytyksiä tai se joudutaan 
28 §:ssä mainituilla perusteilla poistamaan 
järjestelmästä kesken tonnistoverokauden. 
Tuloverotuksesta tällaisessa tilanteessa sää-
dettäisiin 24 §:ssä. 

Edellä esitetyn lisäksi yhtiö maksaa tulove-
roa myös osingonjakoon tai muuhun varojen 
jakoon liittyvänä täydennysverona 19 §:n 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen tonnis-
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toverokauden alkua syntyneet tappiot eivät 
olisi verotuksessa vähennyskelpoisia. Tämä 
koskisi myös muuta kuin varustamotoimin-
nan tappiota. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tonnis-
toverotettavasta toiminnasta vieraassa valti-
ossa suoritetun veron hyvittämisestä. Kan-
sainvälisen kaksinkertaisen verotuksen pois-
tamisesta annetun lain (1552/1995) 1 §:n 
3 momentin mukaan lakia sovelletaan valtion 
tuloveroihin, kunnallisveroon, kirkollisve-
roon, yhteisön tuloveroon ja varallisuusve-
roon. Säännös voi tulla sovellettavaksi, kun 
tonnistoverotettavasta toiminnasta on saatu 
tuloa sellaisesta vieraasta valtiosta, jonka 
kanssa Suomi ei ole tehnyt verosopimusta ja 
joka sisäisen lainsäädäntönsä mukaan voi ve-
rottaa tuosta toiminnasta saatua tuloa sekä 
verosopimustilanteessa, jos verotusoikeus on 
poikkeuksellisesti myös toisella valtiolla. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin sel-
vyyden vuoksi, että tonnistoverotettavasta 
toiminnasta vieraassa valtiossa suoritettua 
veroa ei vähennettäisi Suomessa suoritetta-
vasta verosta. Poikkeuksen muodostaisi ti-
lanne, jossa tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
syminen on peruutettu ja yhtiön tuloverotus 
24 §:n nojalla toimitetaan takautuvasti sovel-
taen yleisiä tuloverolainsäädännön säännök-
siä. Vieraassa valtiossa muusta kuin tonnis-
toverotettavasta toiminnasta määrätty vero 
voitaisiin yleisten periaatteiden mukaisesti 
myös tonnistoverokauden aikana vähentää 
samasta tulosta Suomessa suoritettavasta ve-
rosta kansainvälisen kaksinkertaisen verotuk-
sen poistamisesta annetun lain mukaisesti. 

Käytännössä tilanteita, joissa säännös voisi 
tulla sovellettavaksi, ei juuri esiintyne. Vie-
ras valtio voisi verottaa suomalaisen yhtiön 
laivaliikenteen tulosta lähinnä silloin, kun 
yhtiölle katsotaan muodostuvan kiinteä toi-
mipaikka tuohon valtioon, eikä Suomi ole 
tehnyt verosopimusta sen kanssa. Vieraassa 
valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan 
kuuluvien alusten ei kuitenkaan voitaisi kat-
soa olevan 8 §:n mukaisesti kaupallisesti ja 
strategisesti Suomesta johdettuja. 

Myöskään verosopimustilanteissa säännös 
ei juurikaan voisi tulla sovellettavaksi, koska 
Suomessa yleisesti verovelvollinen yhtiö ei 
joitakin poikkeuksellisia tilanteita lukuun ot-
tamatta voi olla velvollinen suorittamaan ve-

roa tonnistoverotettavasta toiminnasta saa-
mastaan tulosta vieraassa valtiossa. 
 
2 luku. Tonnistoverotettavan toimin-

nan verotus 

7 §. Tonnistoverotettavasta toiminnasta 
saadun tulon verotus. Pykälässä määriteltäi-
siin tonnistoverotuksen piiriin kuuluvat tulot. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaan sisältyisi 
tonnistoverotuksen piiriin kuuluvan tulon 
ydinalue, eli tulot, jotka saadaan 8 §:ssä tar-
koitetulla tonnistoverotettavalla aluksella ta-
pahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljet-
tamisesta. 

Tonnistoverotuksen piiriin kuuluisi 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaan myös tulot, jotka 
on saatu tavaroiden ja palvelujen myynti 
aluksella kulutettavaksi. Aluksella kulutetta-
vaksi tapahtuvalla myynnillä tarkoitettaisiin 
samaa kuin arvonlisävero- ja valmistevero-
lainsäädännössä. Tällaista toimintaa olisi lä-
hinnä ravintola- tai kahvilatoiminnan yhtey-
dessä harjoitettu tarjoilutoiminta. Tulovero-
tuksen piiriin kuuluisi sen sijaan muu tava-
roiden myyntitoiminta, kuten erillisistä 
myymälätiloista harjoitettu tax-free- myynti. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan ton-
nistoverotuksen piiriin kuuluisivat 1 kohdas-
sa tarkoitetulle toiminnalle välttämättömistä 
ja siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista 
saadut tulot. Säännöksessä luetellaan esimer-
kinomaisesti joukko tuollaisia tuloja. Ton-
nistoverotuksen piiriin kuuluisivat muun 
ohessa tavaroiden ja matkustajien kuljettami-
nen satama-alueella, tavaroiden lastaus ja 
purkaminen sekä lastinkäsittelyn edellyttämä 
väliaikainen varastointi. Muista kuljetuksista 
saadut tulot eivät 2 momentissa tarkoitettujen 
henkilökuljetusten läpilaskutustilanteita lu-
kuun ottamatta kuuluisi tonnistoverotuksen 
piiriin. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdan mukaan ton-
nistoverotuksen piiriin kuuluisivat myös tu-
lot, jotka saadaan tonnistoverotettavan aluk-
sen antamisesta vuokralle miehistöineen. 
Edellytyksenä olisi, että vuokralle ottaja 
käyttäisi alusta sellaisessa toiminnassa, joka 
on tai voisi olla vuokralle antajan harjoitta-
mana tonnistoverotettavaa toimintaa. Jotta 
alus vuokraustilanteessa säilyisi tonnistove-
rotettavana ja vuokratulot olisivat tonnistove-



 HE 234/2001 vp  
  
   

 

27

rotuksen piirissä, tulisi siis muun ohessa 
8 §:n 1 momentin johdantokappaleessa mai-
nittujen alusten käyttöä ja johtoa koskevien 
vaatimusten täyttyä aluksen ollessa vuokrat-
tuna. 

Momentin 5 kohdan mukaan tonnistoveron 
piiriin kuuluisi tonnistoverotettavassa toi-
minnassa käytettyjen alusten, koneiden ka-
luston ja muun niihin verrattavan irtaimen 
käyttöomaisuuden luovuttaminen. Sen sijaan 
esimerkiksi osakkeiden ja osuuksien, raken-
nusten sekä kiinteän omaisuuden luovutuk-
sesta saadut tulot kuuluisivat tuloverotuksen 
piiriin 10 §:n mukaisesti.  

Pykälän 2 momentti sisältäisi maissa tapah-
tuvaa henkilökuljetusta koskevan poikkeuk-
sen 1 momentin 3 kohdasta. Matkustaja-
alusvarustamot myyvät usein yhdistettyjä 
matkoja, jotka sisältävät laivamatkan lisäksi 
linja-autokuljetuksen sisämaan paikkakun-
nalta aluksen lähtösatamaan. Maakuljetusten 
kustannusosuutta ei tällöin aina oteta täysi-
määräisesti huomioon hinnoittelussa, mikä 
vaikeuttaisi matkalipun hinnasta tonnistove-
rotuksen ulkopuolelle jäävän tulo-osuuden 
määrittämistä. 

Veroetu ei lähtökohtaisesti voi koskea maa-
liikennettä. Jos maakuljetuksen osuus on kui-
tenkin ostettu ulkopuoliselta yritykseltä, osa-
puolille ei tule etua siitä, että myös maakulje-
tuksesta saatu tulo kuuluu tonnistoverotuksen 
piiriin, koska palvelusta maksettu hinta on 
vastaavasti tonnistoverovelvolliselle tulove-
rotuksessa vähennyskelvoton meno. Ehdo-
tuksen mukaan varustamon yhdistetystä kul-
jetuksesta saama tulo kuuluisi näissä tilan-
teissa kokonaisuudessaan tonnistoverotuksen 
piiriin. 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuun 
tuloon olisi luettava myös tonnistoverotetta-
vaan toimintaan kohdistuvat vakuutus- ja 
muut korvaukset. Korvaukset, jotka saadaan 
yhtiön toiminnassa käytetyn hyödykkeen va-
hingoittumisen perusteella, kuten aluksen tu-
houtuessa, rinnastettaisiin verotuksen yleis-
ten periaatteiden mukaisesti luovutushintaan. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi säännös 
pykälässä tarkoitetusta tonnistoverotettavasta 
toiminnasta saadun tulon hankkimisesta ja 
säilyttämisestä johtuneiden menojen vähen-
nyskelvottomuudesta. Esimerkiksi aluksen 
liikennöinnistä aiheutuvien menojen on kat-

sottava kohdistuvan pykälän 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitettuihin varsinaisesta kulje-
tustoiminnasta saataviin tuloihin, eikä niitä 
siten voitaisi vähentää tonnistoverovelvolli-
sen tuloverotettavan toiminnan tuottamasta 
tulosta siinäkään tapauksessa, että tuota toi-
mintaa harjoitettaisiin aluksella. 

8 §. Tonnistoverotettava alus. Pykälässä 
määriteltäisiin tonnistoverotettava alus. Tu-
lovero jätettäisiin määräämättä tonnistovero-
tettavan aluksen liikennöinnistä ja muusta 
siihen liittyvästä 7 §:ssä tarkoitetusta tonnis-
toverotettavasta toiminnasta saadusta tulosta. 

Tonnistoverotettavia aluksia olisivat pykä-
län 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut, 
pääasiassa 2 momentissa tarkoitetussa kan-
sainvälisessä meriliikenteessä olevat lasti- ja 
matkustaja-alukset, joiden bruttovetoisuus on 
vähintään 100. 

Pykälän 1 momentin johdantokappaleen 
mukaan alusten tulisi olla strategisesti ja kau-
pallisesti Suomesta johdettuja. Vaatimus liit-
tyy komission vahvistamien meriliikenteen 
valtiontukien suuntaviivojen asettamiin vaa-
timuksiin.  

Vaatimus on erillinen ja itsenäinen 3 §:ssä 
yhtiölle ja sen johdolle asetettuihin vaati-
muksiin nähden. Tonnistoverotuksen piiriin 
eivät siten kuuluisi muualta kuin Suomesta 
johdetut alukset, vaikka yhtiötä johdettaisiin 
Suomesta ja se olisi Suomessa verovelvolli-
nen. 

Alusten kaupallinen johtaminen sisältää 
muun ohessa reittisuunnitteluun, rahtien ja 
henkilökuljetusten myyntiin, alusten muoni-
tukseen ja toiminnan edellyttämään varas-
tointiin, terminaalipalveluihin, henkilöstöhal-
lintoon ja huoltoon liittyvän liikkeenjohdon. 
Strategisella johdolla tarkoitetaan aluksia 
koskevaa ylemmän tason liikkeenjohtoa. 

Johdantokappaleen mukaan aluksen tulisi 
lisäksi olla tarkoitettu pääasiassa lastin ja 
matkustajien kuljettamiseen. Lastialuksella 
tarkoitetaan alusten katsastuksesta annetussa 
asetuksessa (1123/1999) yleisesti muita kuin 
matkustaja-aluksia. Tonnistoverotuksen pii-
riin lastialuksiksi katsastetuista aluksista kuu-
luisivat vain ne, jotka ovat pääasiallisesti tar-
koitetut lastin kuljettamiseen. Samoin edelly-
tettäisiin, että alukset ovat pääasiassa kan-
sainvälisessä meriliikenteessä. Nämä vaati-
mukset ovat edellytyksenä myös aluksen 
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merkitsemiselle ulkomaanliikenteen kauppa-
alusluetteloon, johon merkityt tonnistovero-
velvollisen omistamat alukset 1 kohdan mu-
kaan olisivat tonnistoverotettavia. Aluksen 
käyttötarkoitusta koskevan rakenteellisen 
vaatimuksen lisäksi edellytettäisiin, että alus-
ta myös tosiasiallisesti käytetään pääasiassa 
lastin tai matkustajien kuljettamiseen. 

Edellä mainitut vaatimukset koskisivat eh-
dotuksen mukaan myös muita kuin kauppa-
alusluetteloon merkittyjä tonnistoverotettavia 
aluksia, kuten varustamon vuokralle ottamia 
toisen valtion alusrekisterissä olevia aluksia. 

Tonnistoverotuksen piiriin eivät kuuluisi 
esimerkiksi kalastusalukset, erilaisiin vesis-
töissä suoritettaviin töihin tarkoitetut alukset 
kuten ruoppaajat, kaapeleiden laskemisessa 
käytettävät alukset tai jäänmurtajat, vaikka 
alusten käyttöön voi liittyä myös lastin kul-
jettamista. Hinaaja, joka kuljettaa ulkomaan-
liikenteessä olevia lastiproomuja ja joka voi-
daan merkitä kauppa-alusluetteloon, voisi 
kuitenkin olla tonnistoverotettava, jos muut 
edellytykset täyttyvät.  

Vaatimus, jonka mukaan alusten tulee olla 
pääasiassa kansainvälisessä meriliikenteessä, 
rajaa tonnistoveron piiristä rannikko- ja sisä-
vesiliikenteessä olevien alusten lisäksi muun 
ohessa ravintola- ja majoitustarkoituksiin tai 
varastotiloina käytetyt meriliikenteeseen so-
veltuvat alukset, jotka ovat pitkiä aikoja tai 
pysyvästikin kiinnittäytyneinä maihin. 

Aluksen käytön pääasiallisuutta on yleensä  
perusteltua arvioida ajallisen käytön perus-
teella silloin, kun alusta on kuljetustoiminnan 
ohella käytetty muuhun toimintaan. Jos alus-
ta on käytetty sinänsä pelkästään kuljetus-
toiminnassa, josta osa kohdistuu kotimaan 
kuljetuksiin, tarkoituksenmukainen peruste 
arvioida aluksen pääasiallista käyttöä on 
aluksen kulkema matka. Jos alus on ollut 
kansainvälisen meriliikenteen ohella koti-
maan liikenteessä, ja alusta on lisäksi käytet-
ty muussa kaupallisessa toiminnassa kuin 
kuljetustoiminnassa, olisi arviointi tehtävä 
kokonaisarviointina mainittuja arviointipe-
rusteita soveltaen. Pääasiallista käyttöä kos-
keva arviointi tapahtuisi mainittujen periaat-
teiden mukaisesti erikseen kultakin verovuo-
delta, jolta tonnistoverotus tulisi toimitetta-
vaksi. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan ton-

nistoverotettavia aluksia olisivat yhtiön omis-
tamat Suomen alusrekisteriin merkityt mat-
kustaja-alukset ja ulkomaanliikenteen kaup-
pa-alusluetteloon merkityt lastialukset, joilla 
yhtiö itse liikennöi. Tonnistoveron piiriin 
kuuluisivat myös yhtiön miehistöineen vuok-
ralle antamat 1 kohdassa tarkoitetut alukset. 
Myös vuokraustilanteissa edellytettäisiin, että 
pykälän johdantokappaleen mukaiset edelly-
tykset täyttyvät. Alusten tulee siten olla pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä 
myös vuokrausaikana. Vuokralle antajan oli-
si tällöin tiedettävä, mihin käyttöön alus tulee 
voidakseen arvioida sen kelpoisuuden tonnis-
toverojärjestelmään. Vuokralle antajan tulisi 
tämän vuoksi hankkia selvitys aluksen käy-
töstä verotusta varten. 

Tonnistoveron piiriin eivät sen sijaan kuu-
luisi bareboat-ehdoin ilman miehistöä vuok-
ralle annetut alukset. Bareboat-rahtauksessa 
aluksen omistaja on yleensä lähinnä rahoitta-
jan asemassa varsinaisen meriliikenteen har-
joittamisen kuuluessa aluksen miehittävälle 
ja sitä operoivalle vuokralle ottajalle.  

Momentin 2 ja 3 kohdassa säädettäisiin 
vuokralle otetuista aluksista. Tonnistoveron 
piiriin kuuluisivat yhtiön bareboat-ehdoin il-
man miehistöä vuokralle ottamat alukset, jot-
ka yhtiö varustaa ja joilla se liikennöi, sa-
moin kuin yhtiön miehistöineen vuokralle ot-
tamat yhtiön liikennöimät alukset. Vuokralle 
otettujen alusten tulisi kuulua Euroopan 
unionin jäsenvaltion alusrekisteriin. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin kan-
sainvälinen meriliikenne. Säännöstä sovellet-
taessa aluksen olisi katsottava olevan kan-
sainvälisessä meriliikenteessä myös silloin, 
kun alus suomalaisen ja ulkomaisen sataman 
välisellä matkallaan poikkeaa toiseen suoma-
laiseen satamaan, esimerkiksi kun Tukhol-
maan matkalla oleva matkustaja-alus pysäh-
tyy Maarianhaminan satamassa ja jättää sin-
ne matkustajia. Sama koskisi ulkomailta rah-
tia tuovaa alusta, joka jättää ulkomaisessa sa-
tamassa ottamaansa lastia useampaan sata-
maan Suomessa ja tällöin kuljettaa lastia 
myös suomalaisesta satamasta toiseen suo-
malaiseen satamaan.  

Aluksen ei katsottaisi olevan kansainväli-
sessä liikenteessä, jos se liikennöi yksin-
omaan kahden samassa vieraassa valtiossa 
olevan sataman välillä. Tonnistoveron sovel-
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taminen tällaisessa liikenteessä oleviin aluk-
siin olisi ongelmallista, koska verosopimus-
ten kansainvälisessä liikenteessä käytetyistä 
aluksista saadun tulon verottamisesta koske-
vat määräykset eivät sovellu näihin tilantei-
siin. Tällaiset alukset eivät käytännössä 
myöskään yleensä voisi 8 §:n 1 momentin 
edellyttämällä tavalla olla kaupallisesti ja 
strategisesti Suomesta johdettuja. 

Aluksen luokittelu tonnistoverottavaksi 
alukseksi merkitsee sitä, että siitä suoritetaan 
vetoisuuden perusteella tonnistoveroa. Luo-
kittelulla olisi merkitystä myös sovellettaessa 
3 §:ää, joka edellyttää, että kaikkien tonnis-
toverokelpoisten yhtiöiden on valittava ton-
nistoverotus. 

Luokittelu ei sitä vaston suoraan ratkaisisi 
sitä, kuuluko aluksella harjoitettu toiminta 
tonnistoverotuksen vaiko tuloverotuksen pii-
riin. Tonnistoverotettava alus voi olla osittain 
myös muussa kuin tonnistoverotettavan toi-
minnan käytössä, esimerkiksi kun tonnisto-
verotettava hinaaja suorittaa muuta hinausta 
kuin lastin kuljetusta tai kun matkustaja-
alusta käytetään majoitustiloina maissa ole-
vaan hotelliin verrattavalla tavalla vaikkapa 
paikkakunnalla vallitsevan tilapäisen lisäma-
joitustarpeen tyydyttämiseksi. Toiminta ei 
tältä osin liity matkustajien tai tavaran kuljet-
tamiseen, eikä kysymys siten ole 7 §:ssä 
määritellystä tonnistoverotettavasta toimin-
nasta.  

Toisaalta myös alusta, joka ei ole tonnisto-
verotettava, voidaan käyttää tonnistoverotet-
tavassa toiminnassa, jolloin aluksen käytöstä 
aiheutuvat menot eivät ole tuloverotuksessa 
vähennyskelpoisia. Muun kuin tonnistovero-
tettavan aluksen käyttö voi kuulua tonnisto-
verotuksen piiriin kuitenkin vain silloin, kun 
alusta käytetään 7 §:n 1 momentin 3 kohdan 
mukaisesti yhtiön tonnistoverotettavien alus-
ten harjoittamalle kuljetustoiminnalle välttä-
mättömässä ja siihen läheisesti liittyvässä 
toiminnassa. Tällaisia aluksia voivat olla 
esimerkiksi erilaiset huolto- ja avustustehtä-
vissä käytettävät alukset. Tällaiset alukset, 
joita käytetään osaksikin tonnistoverotetta-
vassa toiminnassa, kuuluvat varsinaisten ton-
nistoverotettavien alusten ohella tonnistove-
rotettavan toiminnan menojäännökseen, josta 
tehtävät poistot eivät olisi vähennyskelpoisia 
yhtiön verotettavaa tuloa laskettaessa. 

Koska edellytykset arvioidaan verovuosit-
tain, tonnistoverotettava alus saattaa myö-
hemmin olla pääasiassa muussa kuin kan-
sainvälisessä meriliikenteessä tai 8 §:n edel-
lytykset eivät enää täyty. Alukselle ei tällai-
selta verovuodelta määrätä tonnistoveroa ja 
sen katsotaan siirtyvän tonnistoverotettavasta 
toiminnasta tuloverotettavaan toimintaan 
12 §:n 4 momentin mukaisin veroseuraamuk-
sin. 

9 §. Tonnistoveron määrä. Tonnistovero 
suoritettaisiin aluskohtaisesti tonnistoveron 
perusteena olevien alusten nettovetoisuuden 
perusteella. 

Nettotonnin käsite on määritelty vuoden 
1969 kansainvälisessä aluksenmittausyleis-
sopimuksessa, joka on Suomessa saatettu 
voimaan kansainvälisen aluksenmittausyleis-
sopimuksen voimaansaattamisesta 24 päivä-
nä kesäkuuta 1982 annetulla asetuksella 
(501/1982, SopS 31/1982). Sopimus on ollut 
voimassa vuodesta 1984 lähtien, ja se on ol-
lut pakollinen koskien kaikkia aluksia vuo-
desta 1994 lähtien. Aluksen nettovetoisuus 
samoin kuin bruttovetoisuus, jolla myös on 
merkitystä lakia sovellettaessa, ilmenee aluk-
sen kansainvälisestä mittakirjasta. 

Tonnistoveron määrä olisi porrastettu siten, 
että 1 000 tonniin asti vero olisi 0,4 euroa 
100 tonnia kohden päivässä, 1 000 tonnin 
ylittävältä osalta 10 000 tonniin asti 0,3 eu-
roa, 10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 
tonniin asti 0,2 euroa ja 25 000 tonnin ylittä-
vältä osalta 0,1 euroa 100 tonnia kohden päi-
vässä. 

Esimerkiksi nettovetoisuudeltaan 20 000 
tonnin aluksesta yhdeltä päivältä menevä ve-
ro laskettaisiin seuraavasti: 0,4x1000 tn / 100 
tn+0,3x(10 000—1 000) / 100+0,2x (20 000 
— 10 000) / 100=51 euroa. Vuodessa aluk-
sesta menisi veroa 18 615 euroa eli noin 
110 000 markkaa. 

Vero laskettaisiin päiväkohtaisesti ottaen 
huomioon yhtiön aluskannassa tapahtuneet 
muutokset. Tonnistoverotus toimitettaisiin 
kuitenkin 31 §:n 3 momentin mukaisesti ve-
rovuodelta, ja tonnistovero kannettaisiin 
33 §:n mukaisesti ennakonkannossa ennak-
koperintälain (1118/1996) säännöksiä nou-
dattaen. Verohallituksen ennakon alarajasta 
ja kantoeristä tekemän päätöksen 
(1191/1999) mukaan ennakko kannetaan 
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enintään 12 kantoerässä. 
Tonnistovero suoritettaisiin myös niiltä 

päiviltä, joina alus ei ole esimerkiksi tela-
koinnin vuoksi ollut käytettävissä meriliiken-
teessä. 

Koska tonnistoveron piiriin kuuluisivat se-
kä omistetut, vuokralle otetut että vuokralle 
annetut 8 §:n mukaiset alukset, sama alus 
voisi samanaikaisesti kuulua kahden tonnis-
toverotettavan yhtiön tonnistoveron lasken-
tapohjaan. 
 
3 luku. Tonnistoverovelvollisen tulove-

rotus tonnistoverokauden aika-
na 

10 §. Veronalaiset tulot. Pykälässä määri-
teltäisiin normaalin tuloverotuksen piiriin 
kuuluvat tulot. Lähtökohtana on, että tulove-
rotettavia tuloja ovat muut kuin 7 §:ssä sää-
detyt tonnistoverotettavasta toiminnasta saa-
dut tulot. Näitä tuloja verotettaisiin soveltaen 
tuloverolainsäädännön säännöksiä. 

Yhtiön tuloverotuksessa elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetussa laissa tarkoitettuna 
elinkeinotoiminnan tuloksena olisi pidettävä  
tuloverotuksen piiriin kuuluvista tuloista ja 
niihin kohdistuvista menoista verovuoden 
tuotoiksi ja kuluiksi jaksotettujen määrien 
erotusta. Jos yhtiön tuloverotettavan toimin-
nan tulos olisi tappiollinen, yhtiölle vahvis-
tettaisiin elinkeinotoiminnan tappio, joka vä-
hennettäisiin tuloverolain säännösten mukai-
sesti myöhempien vuosien elinkeinotoimin-
nan tulosta. 

Pykälän 2 ja 3 momenteissa veronalaisten 
tulojen piiriä täsmennettäisiin eräiden muu-
toin mahdollisesti tulkintakysymyksiä aiheut-
tavien tulojen osalta.  

Tuloverotettaviksi tuloiksi todettaisiin 
2 momentin 1 kohdassa ensinnäkin kaikki 
muut irtaimesta käyttöomaisuudesta saadut 
tulot kuin 7 §:n 1 momentin 5 kohdassa ni-
menomaisesti tonnistoverotettavaksi tuloksi 
säädetty tonnistoverotettavan aluksen ja 
muun tonnistoverotettavassa toiminnassa 
käytetyn irtaimen käyttöomaisuuden luovu-
tuksesta saatu tulo. 

Tuloverotettavina tuloina mainittaisiin 
2 momentin 2 ja 3 kohdassa myös muista 
kuin käyttöomaisuuteen kuuluvista kiinteästä 
omaisuudesta, osakkeista ja osuuksista sekä 

muusta niihin verrattavasta omaisuudesta 
saadut tulot ja luovutushinnat samoin kuin 
rahoitusomaisuudesta ja muista saamisista 
saadut korot ja muut tulot. Mainitut 2 mo-
mentin mukaiset tulot kuuluisivat tulovero-
tuksen piiriin riippumatta siitä, onko hyö-
dykkeitä käytetty tonnistoverotettavassa toi-
minnassa ja mistä toiminnasta varat ovat ker-
tyneet. 

11 §. Vähennyskelpoiset menot. Pykälän 
1 momentin mukaan tonnistoverovelvollisen 
tuloverotuksessa vähennyskelpoisia olisivat 
tuloverotettavien tulojen hankkimisesta joh-
tuvat menot ja muut vähennyskelpoiset erät 
eräin poikkeuksin. Koska tonnistoverotetta-
vaan toimintaan kohdistuvat menot eivät olisi 
vähennyskelpoisia, myöskään tonnistovero-
tettavan toiminnan tappiota ei luonnollisesti 
voitaisi vähentää tuloverotettavasta tulosta. 

Jos jokin meno kohdistuu sekä tuloverotet-
tavaan että tonnistoverotettavaan toimintaan, 
vähennyskelpoista olisi se osa, joka kohdis-
tuu tuloverotettavaan toimintaan. Osa me-
noista on sellaisia yleisluonteisia menoja, joi-
ta ei voida suoranaisesti kohdistaa mihinkään 
tiettyyn toimintaan. Näihin kuuluvat muun 
muassa yhtiön hallintomenot, kuten hallin-
non palkat ja toimistoista johtuvat vuokra-
menot. Jos verovelvollisen varsinaisena toi-
mintana on vain tonnistoverotettava merilii-
kenne, mainittujen menojen voidaan katsoa 
kohdistuvan kokonaan siihen. Tarkoituksena 
ei ole, että menoja osittainkaan tällöin koh-
distettaisiin yhtiön tuloverotettaviin tuloihin. 

Periaatteellista lähtökohtaa, jonka mukaan 
tuloverotettavalle ja tonnistoverotettavalle 
toiminnalle yhteisistä menoista on vähennys-
kelpoista tuloverotettavaan toimintaan koh-
distuva osa, ei kuitenkaan sellaisenaan sovel-
lettaisi käyttöomaisuuden hankintamenon 
vähentämiseen eikä korkojen vähentämiseen. 
Käyttöomaisuuden hankintamenon vähentä-
misessä lähtökohtana olisi, että hankintame-
no olisi vähennyskelpoista vain, jos omai-
suutta käytetään yksinomaan tuloverotetta-
vassa toiminnassa. Käyttöomaisuuden han-
kintamenon vähentämisestä säädettäisiin 
12 §:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin korko-
jen ja kurssitappioiden vähennyskelpoisuu-
desta. Korkomenojen ei usein voida osoittaa 
kohdistuvan nimenomaisesti joko tonnistove-
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rotettavaan tai tuloverotettavaan toimintaan. 
Silloinkin, kun korkojen voidaan osoittaa 
kohdistuvaan tiettyyn toimintaan, yhtiö voi 
yleensä itse valita rahoitustavan ja siten vai-
kuttaa korkomenojen kohdentumiseen ton-
nistoverotettavaan ja muuhun toimintaan. 
Korkojen vähennyskelpoisuus ratkaistaisiin 
tämän vuoksi 3 momentin mukaisen kaava-
maisen laskentatavan perusteella. Korkome-
noista olisi tuloverotuksessa vähennyskel-
poista se osa, joka vastaa muuhun kuin ton-
nistoverotettavaan toimintaan liittyvien varo-
jen osuutta yhtiön kaikista varoista. Samaa 
periaatetta sovellettaisiin kurssitappioihin. 
Tonnistoverotettavaan toimintaan liittyviä 
varoja olisivat muun muassa tonnistoverotet-
tavat alukset ja muu tonnistoverotettavaa 
toimintaa kokonaan tai osaksi palveleva 
käyttöomaisuus sekä tonnistoverotettavaan 
toimintaan kohdistuva vaihto- ja rahoitus-
omaisuus. 

12 §. Käyttöomaisuuden hankintamenon 
vähentäminen. Käyttöomaisuuden hankinta-
meno olisi 1 ja 2 momentin mukaan vähen-
nyskelpoista vain, jos omaisuutta käytetään 
verovuoden aikana yksinomaan tuloverotet-
tavassa toiminnassa. Tällaisen käyttöomai-
suuden hankintameno poistettaisiin ja luovu-
tushinnat luettaisiin tuloksi elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain säännösten mu-
kaisesti. 

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttö-
omaisuuden hankintameno voitaisiin kuiten-
kin 1 momentin mukaan vähentää luovutus-
hinnasta, jos luovutushinta 10 §:n mukaan on 
veronalaista tuloa. Hankintamenosta olisi vä-
hennyskelpoista 14 §:n 2 momentin mukai-
silla laskennallisilla poistoilla vähennetty 
määrä. 

Säännösten soveltaminen sellaiseen käyttö-
omaisuuteen, jonka hankintameno vähenne-
tään menojäännöspoistojärjestelmän mukai-
sesti, edellyttää menojäännöksen laskemista 
erikseen tuloverotettavan ja tonnistoverotet-
tavan toiminnan osalta. Tonnistoverovelvol-
lisen elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 30 §:ssä tarkoitettu menojäännös jakau-
tuisi tämän vuoksi 3 momentin mukaan tulo-
verotettavan toiminnan menojäännökseksi ja 
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseksi. Tuloverotettavan toiminnan meno-
jäännökseen kuuluisi yksinomaan tulovero-

tettavassa toiminnassa käytetyn omaisuuden 
hankintameno, josta vähennettäisiin tämän 
omaisuuden luovutushinnat ja verovuoden 
poistot. Muu omaisuus kuuluisi tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännökseen.  

Tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nös tonnistoverokauden aikana laskettaisiin 
14 §:n mukaisesti. 

Tonnistoverotukseen siirryttäessä meno-
jäännös jaettaisiin mainittuihin menojään-
nöksiin 13 §:n mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin käyttö-
omaisuuden siirtämisestä tuloverotettavasta 
toiminnasta tonnistoverotettavaan toimintaan 
ja tonnistoverotettavasta toiminnasta tulove-
rotettavaan toimintaan. Omaisuus siirrettäi-
siin tonnistoverotettavaan toimintaan vero-
tuksessa poistamatta olevasta arvosta ja tulo-
verotettavaan toimintaan 14 §:n mukaisesti 
lasketusta poistamatta olevasta hankintame-
non osasta. 

13 §. Menojäännöksen jakaminen tonnisto-
verokauden alussa. Pykälässä säädettäisiin 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyttävän va-
rustamoyhtiön irtaimen käyttöomaisuuden 
menojäännöksen jakamisesta 12 §:ssä tarkoi-
tettuihin menojäännöksiin tonnistoverokau-
den alussa. Periaatteessa menojäännöksen ja-
kaminen tulisi toteuttaa siten, että syntyvät 
menojäännökset vastaisivat mahdollisimman 
tarkasti niitä menojäännöksiä, jotka olisivat 
olemassa tonnistoverokauden alkaessa, jos 
menojäännökset olisi jo alunperin laskettu 
erikseen tonnistoverotettavaan toimintaan 
kuuluvan käyttöomaisuuden ja tuloverotetta-
vaan toimintaan kuuluvan käyttöomaisuuden 
osalta. Koska menojäännösten laskeminen 
tällä tavoin olisi kuitenkin käytännössä 
yleensä lähes mahdotonta, pykälässä säädet-
täisiin menojäännöksen jakamisesta kaava-
maisella perusteella. Jakaminen tapahtuisi 
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseen kuuluvan käyttöomaisuuden ja tulo-
verotettavan toiminnan käyttöomaisuuden 
menojäännökseen kuuluvan käyttöomaisuu-
den kirjanpidossa poistamatta olevien han-
kintamenojen suhteessa.  

Konserniverokeskus vahvistaisi menojään-
nösten määrän tonnistoverokauden ensim-
mäiseltä verovuodelta toimitettavan verotuk-
sen yhteydessä 31 §:n mukaisesti. Ratkaisuun 
voitaisiin hakea muutosta valittamalla tästä 
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verotuksesta. 
14 §. Tonnistoverotettavan toiminnan käyt-

töomaisuuden seuranta tonnistoverokauden 
aikana. Vaikka tonnistoverotettavassa toi-
minnassa käytetyn käyttöomaisuuden han-
kintamenoa ei voida vähentää, menojäännök-
sen laskeminen on tarpeen vähentämättä ole-
van hankintamenon määrittämiseksi tonnis-
toverokauden päättyessä, jolloin yhtiö siirtyy 
tuloverotuksen piiriin. Hankintameno on 
määritettävä myös käyttöomaisuuden käyttö-
tarkoituksen muuttumisen yhteydessä, kun 
yhtiö ryhtyy käyttämään aiemmin tonnistove-
rotettavassa toiminnassa käyttämäänsä hyö-
dykettä tuloverotettavassa toiminnassa. 

Tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nös laskettaisiin 1 momentin mukaan elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain peri-
aatteita noudattaen. Menojäännökseen lisät-
täisiin verovuoden aikana hankitun käyttö-
omaisuuden hankintamenot ja siitä vähennet-
täisiin luovutettujen käyttöomaisuushyödyk-
keiden luovutushinnat ja muut vastikkeet. 
Verovuoden päättyessä olevasta menojään-
nöksestä tehtäisiin enimmäispoistoprosentin 
mukainen poisto. Näin laskettu arvo muodos-
taisi menojäännöksen seuraavan verovuoden 
alussa. 

Muun kuin menojäännökseen luettavasta 
tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuden hankintamenosta tehtäisiin 2 momen-
tin mukaan vastaavasti vuosittain maksimi-
poistot. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin meno-
jäännöksen laskentaan liittyvästä selvitysvel-
vollisuudesta. 

15 §. Ennen tonnistoverotukseen siirtymis-
tä syntynyt verovelka. Pykälässä säädettäisiin 
ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
neen verovelan maksuun panemisesta. Vero-
velka on syntynyt ennen tonnistoverotukseen 
siirtymistä luovutetun käyttöomaisuuden, en-
si sijassa alusten, verottamatta olevista 
myyntivoitoista ja tonnistoverotettaviksi siir-
tyvän käyttöomaisuuden hankintamenoista 
verotuksessa vähennetyistä poistoista siltä 
osin kuin ne ovat ylittäneet niiden taloudelli-
seen käyttöikään perustuvat poistot. 

Pykälän 1 momentin mukaan verovuoden 
veronalaista tuloa olisi elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 30 §:n ilmaiseman pe-
riaatteen mukaisesti se osa käyttöomaisuu-

desta verovuonna saaduista luovutushinnois-
ta ja muista vastikkeista, joka ylittää meno-
jäännöksen ja jota ei ole tämän vuoksi voitu 
vähentää laskettaessa tonnistoverotettavan 
toiminnan menojäännöstä verovuoden lopus-
sa. 

Veronalaiseksi tuloksi luettaisiin tonnisto-
verokauden aikana kuitenkin yhteensä enin-
tään piileväksi verovelaksi katsottava, 2 mo-
mentissa määritelty määrä. Tuloksi luettaisiin 
enintään määrä, jolla tonnistoverotettavan 
toiminnan menojäännökseen kuuluvan käyt-
töomaisuuden todennäköinen luovutushinta 
ylittää 13 §:ssä tarkoitetulla tavalla lasketun 
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nöksen tonnistoverotukseen siirryttäessä. 

Yhtiölle voisi käytännössä syntyä veron-
alaista tuloa tonnistoverotettavan käyttö-
omaisuuden luovutuksista lähinnä siinä tapa-
uksessa, että varustamo luovuttaisi merkittä-
vän osan aluskannastaan. 

Pykälän 3 ja 4 momentti sisältäisivät sään-
nökset jälleenhankintavarauksesta, joka es-
täisi verovelan maksuun panemisen silloin, 
kun käyttöomaisuuden luovutuksesta aiheu-
tuva menojäännöksen negatiivisuus on vain 
tilapäistä. Edellytyksenä jällenhankintavara-
uksen muodostamiselle olisi se, että tonnis-
toverovelvollinen osoittaa sitovalla tilausso-
pimuksella tai muulla luotettavalla tavalla ai-
kovansa hankkia luovutetun omaisuuden si-
jalle tonnistoverotettavan toiminnan meno-
jäännökseen luettavaa käyttöomaisuutta vä-
hintään jälleenhankintavarauksen määrää 
vastaava määrän. Jos verovelvollinen hank-
kisi luovutetun käyttöomaisuuden tilalle ton-
nistoverotettavan toiminnan menojäännök-
seen luettavaa käyttöomaisuutta luovutus-
vuotta seuraavien kolmen vuoden aikana, jäl-
leenhankintavarauksella katettaisiin tällaisen 
omaisuuden hankintamenoa. Jos hankinta ei 
kuitenkaan tapahtuisi mainitun ajan kuluessa, 
veronalaiseksi tuloksi jälleenhankintavarauk-
sen johdosta lukematta jätetty määrä luettai-
siin korotettuna veronalaiseksi tuloksi. 
 
Esimerkki 
 

Yhtiön tonnistoverotettavan menojäännök-
sen määrä on 10 milj. euroa, ja siihen kuulu-
van käyttöomaisuuden todennäköinen luovu-
tushinta 25 milj. euroa tonnistoverotukseen 
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siirryttäessä vuonna 2002. Yhtiön tuloon 
enintään luettava, 15 §:n 2 momentin mukai-
nen määrä on siten 15 milj. euroa. 

Yhtiö myy tonnistoverotukseen siirtymisen 
jälkeen vuonna 2002 aluksen 18 milj. eurolla, 
joten veronalaiseksi luovutushinnaksi luetta-
va määrä on 8 milj. euroa. Yhtiö ei tee jäl-
leenhankintavarausta ja määrä luetaan koko-
naisuudessaan veronalaiseksi tuloksi, koska 
tuloon enintään luettava 15 milj. euron määrä 
ei ylity. Menojäännökseksi jää 0 euroa. 

Vuonna 2003 yhtiö myy toisen aluksen 9 
milj. eurolla. Koska menojäännös on 0 euroa, 
luovutushinta jäisi vähentämättä menojään-
nöksestä ja olisi koko määrältään veronalais-
ta tuloa. Tuloksi luettaisiin 15 §:n 3 momen-
tin kattosäännön nojalla kuitenkin vain 7 
milj. euroa, jolloin vuosina 2002 ja 2003 on 
tuloksi luettu yhteensä 15 milj. euroa. Tulok-
si jätetään lukematta 2 milj. euroa, joka 
2 momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan 
vähennettäisiin tonnistoverotettavan toimin-
nan käyttöomaisuuden myöhemmistä hankin-
tamenoista. 

Mainittua 7 milj. euroa ei kuitenkaan luet-
taisi veronalaiseksi tuloksi, jos yhtiö osoittaa 
hankkivansa vuonna 2004, 2005 tai 2006 uu-
den aluksen. Yhtiölle muodostuu 7 milj. eu-
ron määräinen jälleenhankintavaraus. 

Jos yhtiö vuonna 2004 suunnitelmansa 
mukaisesti hankkii uuden aluksen, sen han-
kintahinnasta vähennetään 3 momentin mu-
kaisesti 7 milj. euron jälleenhankintavaraus. 
Edellä mainittu 2 miljoonaa euroa vähennet-
täisiin samoin, jollei sitä ole vähennetty ai-
emmin hankitun tonnistoverotettavan käyttö-
omaisuuden hankintamenosta. 

Jos yhtiö ei tee mainittua uushankintaa 
vuonna 2004, 2005 eikä 2006, vuoden 2006 
veronalaiseksi tuloksi luettaisiin jälleenhan-
kintavarauksen määrä 7 milj. euroa. Jos mai-
nittua 2 miljoonan euron määrää ei voida vä-
hentää sen johdosta, että yhtiö ei tonnistove-
rokauden aikana hanki käyttöomaisuutta, 
jonka hankintamenosta määrä voitaisiin vä-
hentää, määrä vähennettäisiin tuloverotuk-
seen siirtymisen yhteydessä tonnistoverotet-
tavan toiminnan menojäännöksen ja tulove-
rotettavan toiminnan menojäännöksen yh-
teismäärästä tai luettaisiin veronalaiseen tu-
loon 25 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Konserniverokeskus vahvistaisi 2 momen-

tin mukaan tuloon enintään luettavan määrän 
tonnistoverokauden ensimmäiseltä verovuo-
delta toimitettavan verotuksen yhteydessä 
31 §:n 4 momentin mukaisesti. 

16 §. Markkinaehtoperiaate. Pykälässä 
säädettäisiin velvollisuudesta noudattaa 
markkinaehtoperiaatetta tonnistoveroyhtiön 
ja muun verovelvollisen välisissä liiketoimis-
sa. 

Verotusmenettelystä annetun lain 31 §:ään 
sisältyviä niin sanottuja siirtohinnoittelusään-
nöksiä sovelletaan normaalisti suomalaisen ja 
ulkomaisen verovelvollisen välillä tehtyihin 
transaktioihin. Tavoitteena on kohdella trans-
aktioita verotuksessa siten kuin ne olisi tehty 
markkinaehtoperiaatetta (arm´s length –peri-
aatetta) noudattaen. 

Markkinaehtoperiaatteen on katsottava ole-
van voimassa myös kotimaisten yhtiöiden 
välisissä suhteissa, vaikka lainsäädännössäm-
me ei olekaan tätä koskevaa nimenomaista 
säännöstä. Periaatetta ilmentää kuitenkin 
osaltaan verotusmenettelystä annetun lain 
28 §:n veron kiertämistä koskeva säännös, 
jonka mukaan verotettava tulo ja omaisuus 
voidaan arvioida, jos kauppahinta, muu vas-
tike tai suoritusaika on kauppa- tai muussa 
sopimuksessa määrätty taikka muuhun toi-
menpiteeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä 
tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta 
vapauduttaisiin. 

Suomen verojärjestelmästä poiketen mark-
kinaehtoperiaatteen vaatimuksesta on nimen-
omaisesti säädetty useiden maiden yleisessä 
tuloverolainsäädännössä. Periaate sisältyy 
erikseen myös useiden tonnistoverotusta so-
veltavien maiden tonnistoveroa koskeviin 
säännöksiin. 

Markkinaehtoperiaatteen soveltamiseen on 
korostettu tarve asetelmissa, joissa saman in-
tressipiirin sisällä voidaan harjoittaa normaa-
lin verotuksen piiriin kuuluvaa ja verotuksel-
lisesti tuettua toimintaa. Tämän vuoksi lakiin 
ehdotetaan otettavaksi nimenomainen sään-
nös markkinaehtoisuuden noudattamisesta 
tonnistoverovelvollisen ja eräiden siihen lä-
heisessä suhteessa olevien yrityksen välisissä 
liiketoimissa. Ehdotuksella ei ole tarkoitus 
muutoin vaikuttaa yleisen markkinaehtoperi-
aatteen tai veron kiertämistä koskevan yleis-
säännöksen soveltamiskäytäntöön. 

Säännöksen tavoitteena on estää tulon siir-
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täminen perusteettomasti tonnistoverotuksen 
piiriin ja vähennysten tekeminen tulovero-
tuksen piirissä. Säännös palvelisi ensi sijassa 
tonnistoverovelvollisen vastapuolena olevan 
yrityksen verotuksen oikeellisuuden varmis-
tamista. 

Säännöstä sovellettaisiin tonnistoverovel-
vollisen ja sen kanssa samaan konserniin 
kuuluvan tai siihen 3 §:n 2 momentissa tar-
koitetussa suhteessa olevan yrityksen välisiin 
liiketoimiin. Säännöstä sovellettaisiin lisäksi 
tonnistoverovelvollisen ja muun yhtiön väli-
siin liiketoimiin, jos toinen yritys tai siihen 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva yritys on 
toisen yrityksen tai siihen 3 §:ssä tarkoitetus-
sa suhteessa olevan yrityksen kirjanpitolaissa 
tarkoitettu osakkuusyritys tai omistusyhteys-
yritys. 

Pykälän 2 momentissa tonnistoverovelvol-
liselle asetettaisiin velvollisuus ilmoittaa ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisestä niille 
yrityksille, joihin tonnistoverovelvollinen on 
1 momentin mukaisessa suhteessa. Säännös 
on tarpeen oikeusturvasyistä, koska markki-
naehtoisuudesta poikkeamisesta aiheutuvat 
oikaisutoimenpiteet aiheuttaisivat veroseu-
raamuksia pääsääntöisesti toisena osapuolena 
olevalle, tuloistaan yleisesti verovelvolliselle 
yhtiölle. 

Tonnistoverovelvollisen olisi 3 momentin 
mukaan laadittava kirjallinen selvitys nouda-
tetuista hinnoitteluperiaatteista.  

Pykälä soveltuu vain samaan intressipiiriin 
kuuluvien yritysten välisiin liiketoimiin. Ve-
roetua tuottavaa markkinaehtoisesta hinnoit-
telusta poikkeamista saattaa kuitenkin esiin-
tyä myös toisistaan riippumattomien osapuol-
ten välillä, esimerkiksi jos riippumaton tava-
rantoimittaja myydessään hyödykkeitä käy-
tettäväksi tonnistoverotettavassa toiminnassa 
noudattaa erilaisia hinnoitteluperiaatteita 
kuin myydessään hyödykkeitä käytettäväksi 
saman yhtiön tai samaan konserniin kuulu-
van toisen yhtiön tuloverotuksen piiriin kuu-
luvassa toiminnassa. Tällaisiin tilanteisiin 
voitaisiin puuttua verotusmenettelystä anne-
tun lain 28 §:n veron kiertämistä koskevan 
yleissäännöksen nojalla. Menettely voi lisäk-
si johtaa tonnistoverovelvolliseksi hyväksy-
misen peruuttamiseen ehdotetun 28 §:n 
1 kohdan nojalla. 

17 §. Tulojen ja menojen selvittäminen. Py-

kälän 1 momentissa asetettaisiin yhtiölle vel-
vollisuus selvittää tonnistoverotettavan ja tu-
loverotettavan toiminnan tulot, menot ja va-
rat ja velat. 

Käytännössä tämä edellyttäisi sivuliikekir-
janpidon kaltaista erilliskirjanpitoa esimer-
kiksi yhtiön aluksella harjoittamasta tulove-
rotuksen piiriin kuuluvasta myyntitoiminnas-
ta. Erilliskirjanpito ei sen sijaan olisi tarpeen 
esimerkiksi silloin, kun yhtiön tuloverotetta-
vat tulot muodostuvat vuokratuloista, jos 
toimintaan kohdistuvat tulot ja menot muu-
toin voidaan eritellä. 

Yhtiön olisi säilytettävä kirjanpitolain 2 lu-
vun 10 §:ssä tarkoitettu kirjanpitoaineistonsa 
vähintään 15 vuotta sen vuoden lopusta, jon-
ka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpito-
laissa säädetyt kirjanpitoaineiston säilyttä-
mistä koskevat määräajat, kuten tositteiden 
säilyttämistä koskeva 6 vuoden määräaika, 
ovat liian lyhyet tonnistoverovelvollisen tu-
loverotuksen toimittamisen kannalta. Näin on 
erityisesti silloin, kun tonnistoverovelvolli-
seksi hyväksyminen joudutaan peruuttamaan 
lähellä tonnistoverokauden loppua. 

Pykälän 2 momentissa tonnistoverovelvol-
liselle asetettaisiin velvoite laatia selvitys si-
säisistä laskentaperiaatteista, joita yhtiö nou-
dattaa yhtiön tulojen ja menojen kohdistami-
sessa tonnistoverotettavan toiminnan ja muun 
toiminnan välillä. 

18 §. Laskennallisen koron tuloksi lukemi-
nen. Pykälä sisältäisi tonnistoverotettavan 
yhtiön niin sanottua ylikapitalisointia koske-
van säännöksen. Korkomenojen vähennys-
kelvottomuus tonnistoverotuksessa saattaisi 
houkutella kohdistamaan varustamokonser-
nin velkarahoitus ensisijaisesti konsernin tu-
loverotettaviin yhtiöihin, jotka voisivat tulo-
verotuksessaan vähentää korkomenon. Ehdo-
tuksen mukaan yhtiön tuloon lisättäisiin yh-
tiön oman pääoman ja vieraan pääoman ero-
tukselle laskettu korko, jos vieraan pääoman 
määrä alittaa puolet oman pääoman määrästä. 
Korkona käytettäisiin eräistä viitekoroista 
annetun lain (996/1998) mukaista peruskor-
koa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Vii-
tekoron määrä on vuoden 2001 ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana 5,25 prosenttia. 

19 §. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän sovel-
taminen ja muu varojen jakoon kohdistuva 
verotus. Pykälässä säädettäisiin tonnistove-
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rovelvollisen jakamaan voittoon kohdistuvas-
ta verotuksesta. 

Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 2 §:n 
mukaan lakia ei sovelleta tuloverosta vapai-
siin yhteisöihin, osittain verovapaisiin yhtei-
söihin ja yleishyödyllisiin yhteisöihin eikä 
näiltä saatuun osinkoon. Tonnistoverotus 
merkitsee varustamoyhtiön vapauttamista 
normaalista tulon perusteella suoritettavasta 
verosta. Tonnistoverojärjestelmän lähtökoh-
tana on kuitenkin se, että verotuki kohdistuu 
yhtiön tonnistoverotettavan toiminnan tuot-
tamaan voittoon niin kauan kuin varoja ei 
jaeta ulos yhtiöstä. Tämän vuoksi yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmää sovellettaisiin 1 momen-
tin mukaisesti yhtiön jakamaan ja saamaan 
osinkoon. 

Silloin, kun yhtiö jakaa voittoa osakkaille, 
yhtiön jakamaan voittoon tulee kohdistua yh-
tiöverokannan mukainen vero. Tämä turvat-
taisiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmän mukai-
sella täydennysveromenettelyllä. Osingon-
saajilla olisi puolestaan normaaliin tapaan 
oikeus yhtiöveron hyvitykseen tonnistovero-
velvolliselta saamansa osingon perusteella. 

Täydennysveron määrää laskettaessa ver-
tailuverona otettaisiin yhtiöveron hyvitykses-
tä annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaisesti 
huomioon se tulovero, joka yhtiölle olisi 
maksuunpantava yhtiön verotettavan tulon 
perusteella. Vertailuveroon luettaisiin siten 
myös se vero, joka yhtiölle tulee määrättä-
väksi tonnistoverolakiin sisältyvien, tonnis-
toverovelvollisen tuloverotusta koskevien 
erityissäännösten nojalla tuloksi luettavien 
erien perusteella. Vertailuveroon ei luettaisi 
tonnistoveroa. Jos tonnistoverovelvollinen ja-
kaisi varoja osakkaille muutoin kuin osinko-
na, jaettu määrä rinnastettaisiin 2 momentin 
mukaan yhtiön verotuksessa jaettuun osin-
koon. 

Lisäksi sovellettaisiin verotusmenettelystä 
annetun lain 29 §:n peiteltyä osingonjakoa 
koskevia säännöksiä. Tarkoituksena ei ole 
laajentaa tai muuttaa peitellyn osingon vero-
tuksen soveltamisalaa, vaan täsmentää, että 
peitellyn osingon verotussäännökset voivat 
tulla sovellettaviksi tonnistoverolain varojen 
jakoa koskevan erityissäännöksen estämättä. 

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan 
peitellyn osingon arvo katsotaan saajan ve-
ronalaiseksi tuloksi. Jos saaja on luonnolli-

nen henkilö tai kuolinpesä, peitelty osinko 
katsotaan ansiotuloksi. 

20 §. Sulautuminen. Pykälän 1 momentissa 
määriteltäisiin, millä edellytyksillä tonnisto-
verovelvollinen voisi sulautua ilman välittö-
miä veroseuraamuksia niin sanotun jatku-
vuusperiaatteen mukaisesti. Jatkuvuusperiaa-
tetta noudatettaisiin sulautumisessa, jossa su-
lautuvat yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia. 
Edellytyksenä olisi lisäksi, että elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 52 a §:ssä 
sulautumiselle asetetut edellytykset täyttyvät.  

Jos sulautuminen tapahtuu niin sanottuna 
kombinaatiofuusiona, jossa yhtiöt sulautuvat 
perustamalla uuden yhtiön, olisi uuden yhti-
ön haettava tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
symistä 4 §:n 1 momentin mukaisesti 3 kuu-
kauden kuluessa rekisteröimisestä. Jos ton-
nistoverovelvollinen yhtiö sulautuu toiseen 
yhtiöön niin kutsutussa tytäryhtiöfuusiossa, 
vastaanottavan yhtiön tonnistoverovelvolli-
suus säilyisi. 

Tonnistoverovelvollisen tuloverotettavaan 
toimintaan kuuluvien tulojen ja menojen ve-
rotuskohteluun sovellettaisiin elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 52 b §:n sulau-
tumissäännöksiä. Sovellettavaksi tulisi myös 
mainitun pykälän 4 momentin säännös, joka 
koskee osakkeenomistajien verotusta. Lisäksi 
voisi tulla sovellettavaksi mainitun lain 
52 g §:n säännös. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännöksen ja 
tuloverotettavan toiminnan menojäännöksen 
siirtymisestä sulautumisen yhteydessä. 

Vastaanottavan yhtiön verotuksessa yhtiön 
tuloon tonnistoverotettavan toiminnan käyt-
töomaisuuden luovutuksen johdosta 15 §:n 
2 momentin mukaan enintään luettavana 
määränä pidettäisiin tämän pykälän 3 mo-
mentin mukaan sulautuvien yhtiöiden vero-
tuksessa vahvistettujen vastaavien määrien 
yhteismäärää. Tästä määrästä vähennettäisiin 
kuitenkin sulautuvien yhtiöiden tuloon 15 §:n 
mukaisesti aiemmin luetut määrät. 

21 §. Jakautuminen. Pykälän 1 momentin 
mukaan sulautumista vastaavasti myös jakau-
tumisessa noudatettaisiin jatkuvuusperiaatet-
ta silloin, kun sekä jakautuva yhtiö että vas-
taanottavat yhtiöt olisivat tonnistoverovelvol-
lisia. Koska jakautumisen seurauksena syn-
tyvät yhtiöt ovat jakautuvasta yhtiöstä erilli-
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siä oikeushenkilöitä, yhtiöiden olisi haettava 
erikseen tonnistoverovelvolliseksi hyväksy-
mistä 3 kuukauden kuluessa rekisteröimises-
tä. 

Vaatimuksena olisi lisäksi, että tulovero-
tuksessa jakautumiselle asetetut yleiset edel-
lytykset täyttyvät. Yhtiön tuloverotettavaan 
osaan sovellettaisiin tällöin vastaavia tulove-
rotusta koskevia säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännös siirtyisi vas-
taanottaville yhtiöille siinä suhteessa kuin 
vastaava käyttöomaisuus siirtyy vastaanotta-
ville yhtiöille. Jakoa tehtäessä käyttöomai-
suushyödykkeiden arvona pidettäisiin niiden 
kirjanpidossa poistamatta olevia arvoja. 

Pykälän 3 momentin mukaan jakautuvan 
yhtiön verotuksessa vahvistettu 15 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu tuloon tonnistoverotetta-
van käyttöomaisuuden luovutusten johdosta 
enintään luettava määrä jakautuisi vastaanot-
taville yhtiöille 2 momentissa tarkoitetussa 
suhteessa. 

22 §. Yhtiön purkaminen. Yhtiön purkami-
sesta seuraisivat samat veroseuraamukset 
kuin tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen 
peruuttamisesta 24 §:n mukaan. Purkamisen 
yhteydessä tulisivat lisäksi sovellettaviksi 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
51 d §:n säännökset. 

Jos tonnistoverovelvollinen sulautuu tai ja-
kautuu muutoin kuin 20 tai 21 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla, yhtiön katsottaisiin purkautu-
van, ja siihen sovellettaisiin niin ikään 24 §:n 
säännöksiä. 

23 §. Konserniavustus. Konserniavustuk-
sesta annettua lakia (825/1986) ei sovellettai-
si tonnistoverovelvollisen antamaan eikä 
saamaan konserniavustukseen. Lakia ei so-
vellettaisi kummankaan osapuolen verotuk-
sessa. Jos tonnistoverovelvollinen antaa kon-
serniavustuksen, tulisivat sovellettavaksi yh-
tiön varojen jakoa koskevat 19 §:n säännök-
set. 
 
4 luku. Tuloverotus tonnistoverovelvol-

lisuuden päättymisen jälkeen 

24 §. Tonnistoverotettavan toiminnan tulo-
verotus tonnistoverovelvollisuuden peruut-
tamisen johdosta. Pykälässä säädettäisiin 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen pe-

ruuttamisen veroseuraamuksista. 
Pykälän 1 momentin mukaan seuraamukse-

na olisi tonnistoverokaudelta maksuun pane-
mattoman tuloveron maksuun paneminen. 
Verotus toimitettaisiin soveltaen asianomai-
sena verovuonna voimassa ollutta lainsää-
däntöä, kuten verokantaa ja tulon laskentaa 
koskevia säännöksiä sekä silloin sovellettuja 
kansainvälisiä sopimuksia. 

Yhtiölle vahvistettaisiin aikaisemmin tulo-
verotettavan toiminnan osalta vahvistetun tu-
lon lisäksi verotettava tulo tonnistoverotetta-
vasta toiminnasta. Mikäli yhtiölle on määrät-
ty osingonjaon perusteella täydennysveroa, 
se otettaisiin huomioon samalla tavoin kuin 
oikaistaessa yhtiön verotettavaa tuloa ve-
ronoikaisuin. 

Tuloverotus toimitettaisiin takautuvasti 
tonnistoverokaudelta, jonka pituus on sään-
nönmukaisesti 10 vuotta. Yhtiön tonnistove-
rokausi voi olla pidempi 5 §:n 3 momentin 
mukaisesti sulautumistilanteissa samoin kuin 
tilanteissa, joissa konserniin esimerkiksi yri-
tysostojen johdosta tulee yhtiöitä, jotka ovat 
tulleet tonnistoverovelvollisiksi eri ajankoh-
dista. Pykälän 2 momentin mukaan näissä ti-
lanteissa tulovero määrättäisiin enintään ton-
nistoverokauden päättymistä edeltäneiden 10 
kalenterivuoden aikana päättyneiltä vero-
vuosilta. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhtiön katsot-
taisiin tehneen tonnistoverotettavan toimin-
nan tulostaan sallitun enimmäismäärän suu-
ruisina kaikki ne vähennykset, jotka se olisi 
voinut tehdä siinä tapauksessa, että toiminta 
olisi aikanaan ollut normaalisti tuloverotetta-
vaa.  

Lakiehdotuksen 6 §:n 2 momenttiin sisäl-
tyvää kieltoa vähentää ennen tonnistovero-
tukseen siirtymistä syntyneet tappiot ei so-
vellettaisi peruuttamistilanteissa, vaan nämä 
tappiot vähennettäisiin tämän pykälän mu-
kaisessa verotuksessa. 

Verotuksen toimittamisesta ja maksuun-
pantavalle verolle määrättävästä korotuksesta 
säädettäisiin 32 §:ssä. 

25 §. Yhtiön verotus tonnistoverokauden 
päättymisen jälkeen. Pykälän 1 momentin 
mukaan tonnistoverokauden päätyttyä yhtiön 
verotukseen sovellettaisiin jälleen yleisiä tu-
lon verottamista koskevia säännöksiä. Tulo-
verotuksessa ei kuitenkaan voitaisi vähentää 
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mitään sellaisia vähennyksiä, jotka yhtiö olisi 
voinut vähentää jo tonnistoverokautena, jos 
yhtiö olisi tuolloin ollut tuloverotettava. Mit-
kään tällaiset vähennykset eivät siirry vähen-
nettäväksi tonnistoverokauden jälkeisessä tu-
loverotuksessa. Näitä vähennyksiä ovat esi-
merkiksi tonnistoverotettavaan toimintaan 
kohdistuvat poistot ja muut vähennykset, jot-
ka tehdään verovelvollisen valinnan mukaan 
tietyn enimmäismäärän puitteissa tai ovat 
vähennettävissä verovelvollisen vaatimukses-
ta. Vähennyskelpoista ei ole myöskään ton-
nistoverokauteen kohdistuneet korot eivätkä 
oikaisuluonteiset tonnistoverokauteen koh-
distuvat vähennykset. 

Pykälän 2 momentissa säädetään erikseen 
verotuksessa vähennyskelpoisen irtaimen ku-
luvan käyttöomaisuuden menojäännöksen 
muodostamisesta tuloverotukseen siirryttäes-
sä. Menojäännös ensimmäisen verovuoden 
alussa on tuloverotettavan toiminnan meno-
jäännöksen ja tonnistoverotettavan toiminnan 
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla lasketun meno-
jäännöksen yhteismäärä. 

Näin lasketusta menojäännöksestä vähen-
netään määrä, joka 15 §:n 2 momentin katto-
säännön johdosta on jätetty vähentämättä 
menojäännöksestä ja jota ei ole voitu myös-
kään vähentää tonnistoverokauden aikana 
hankitun uuden käyttöomaisuuden hankinta-
menosta. Jos yhtiöllä on tuloverotukseen siir-
ryttäessä käyttämättä 15 §:n 3 momentin mu-
kaista jälleenhankintavarausta, varaus vähen-
netään menojäännöksestä. 

Alkava menojäännös voi edellä selostetun 
laskennan seurauksena joissakin tapauksissa 
muodostua myös negatiiviseksi. Tämä ei kui-
tenkaan aiheuta sellaisenaan vielä välittömiä 
veroseuraamuksia. Menojäännökseen sovel-
letaan tämän jälkeen kaikilta osin, mitä elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
30 §:ssä säädetään. Menojäännökseen lisä-
tään näin ollen verovuonna hankitun käyttö-
omaisuuden hankintamenot ja siitä vähenne-
tään verovuonna tapahtuneet luovutukset. Jos 
menojäännös verovuoden päättyessä muo-
dostuu negatiiviseksi, siihen sovelletaan elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:n 
4 momentin säännöstä veronalaiseksi lukemi-
sesta ja joissakin tapauksissa sovellettavasta 
jälleenhankintavarauksesta. 

Muun tonnistoverotettavaan toimintaan 

kuuluvan käyttöomaisuuden poistamattoma-
na hankintamenona tuloverotukseen siirryttä-
essä pidettäisiin 3 momentin mukaan vastaa-
vasti 14 §:n 2 momentissa säädetyillä mak-
simipoistoilla vähennettyä määrää. 
 
5 luku. Tonnistoverovelvolliseksi hy-

väksyminen ja hyväksymisen 
peruuttaminen 

26 §. Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen. 
Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
kuuluisi Konserniverokeskukselle, jolle 
31 §:n mukaan kuuluisi myös tonnistovero-
tuksen ja tonnistoverovelvollisen tulovero-
tuksen toimittaminen. Hyväksymistä olisi 
haettava kirjallisesti 4 §:n mukaisessa ajassa.  

Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksytty 
yhtiö haluaa jatkaa toimintaansa tonnistove-
rotuksen piirissä vielä säännönmukaisen 10 
vuoden tonnistoverokauden päättymisen jäl-
keen, yhtiön olisi tehtävä hakemus ennen 
tonnistoverokauden päättymistä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hake-
muksessa esitettävistä tiedoista. Yhtiön toi-
mintaa koskevien ja tonnistoverovelvollisek-
si hyväksymisen edellytysten arvioimiseksi 
tarpeellisten tietojen lisäksi hakijan olisi li-
säksi annettava Konserniverokeskuksen erik-
seen pyytämät asian ratkaisemiseksi tarvitta-
vat tiedot ja asiakirjat. 

27 §. Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen. Jos hakija täyttää 2 ja 3 §:ssä säädetyt 
edellytykset, yhtiö olisi hyväksyttävä tonnis-
toverovelvolliseksi. Konserniverokeskus pi-
täisi luetteloa tonnistoverovelvollisista. Ton-
nistoverotusta koskevien verotustietojen jul-
kisuudesta säädettäisiin tähän esitykseen liit-
tyvässä ehdotuksessa laiksi verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 
(1346/1999) muuttamisesta. 

Pykälän 2 momentissa asetettaisiin lisävaa-
timus ennen lain voimaantuloa perustetun 
yhtiön hyväksymiselle tonnistoverovelvolli-
seksi säännönmukaisen hakuajan jälkeen. 

Pääsääntönä on, että ennen lain voimaantu-
loa perustetun varustamoyhtiön tulisi hakeu-
tua tonnistoverotuksen piiriin vuoden kulues-
sa lain voimaantulosta ja lain voimaantulon 
jälkeen perustetun yhtiön 3 kuukauden kulu-
essa perustamisestaan. Poikkeuksena tästä 
yhtiö, joka tulee osaksi konsernia, jossa on 
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aiemmin tonnistoverotettavia yhtiöitä, voisi 
4 §:n mukaisesti hakeutua tonnistoverovel-
volliseksi myöhemminkin. Hakemus olisi täl-
löin tehtävä 3 kuukauden kuluttua siitä, kun 
3 §:ssä tarkoitettu suhde tonnistoverovelvol-
liseen yhtiöön on muodostunut. Tarkoitukse-
na on sallia varustamotoiminnan tavanomai-
nen laajentaminen yritysostoin. 

Ilman lisäsääntelyä 4 §:n 3 momentti  tar-
joaisi toisaalta varustamolle mahdollisuuden 
jättäytyä tonnistoverojärjestelmän voimaan-
tulon yhteydessä järjestelmän ulkopuolelle 
haluamakseen ajaksi ja hankkiutua myö-
hemmin niin halutessaan tonnistoverotuksen 
piiriin käyttämällä hyväksi tonnistoverotetta-
vaa pienvarustamoa, jonka omistukseen en-
siksi mainittu varustamo siirrettäisiin. Täl-
laisten ja muiden vastaavan tyyppisen järjes-
telmän tavoitteiden vastaisten menettelyjen 
torjumiseksi hakemuksen hyväksymisen 
edellytykseksi asetettaisiin se, että järjeste-
lyyn ei ole ryhdytty 4 §:n 1 momentin sään-
nöksen kiertämiseksi. 

28 §. Tonnistoverovelvollisuuden voimas-
saolon edellytykset. Pykälässä säädettäisiin 
yhtiöön sen toiminnan aikana kohdistuvista 
velvoitteista, jotka yhtiön olisi 2 ja 3 §:ssä 
säädettyjen hyväksymisedellytysten lisäksi 
täytettävä säilyäkseen tonnistoverotuksen pii-
rissä. Jos yhtiö laiminlyö velvoitteet tai ei 
enää täytä mainittuja edellytyksiä, yhtiön hy-
väksyminen tonnistoverovelvolliseksi olisi 
29 §:n mukaisesti peruutettava, ja tonnistove-
rovelvollisuus päättyisi. 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolo 
edellyttäisi, että yhtiö ei ole osallisena pykä-
län 1 kohdan mukaisissa väärinkäytöstilan-
teissa. 

Pykälän 2 kohta sisältäisi yhtiöön kohdis-
tuvan kiellon antaa rahalainaa osakkailleen 
tai 3 §:ssä tarkoitetulle yhtiölle. Samoin oli-
sivat kiellettyjä muunlaiseen rahoitukseen 
liittyvät normaalista olennaisesti poikkeavat 
sopimusehdot. Mahdollisuus tarjota osakkail-
le, konserniyhtiöille tai niiden osakkaille ra-
joituksetta rahalainaa tarjoaisi mahdollisuu-
den välttää tonnistoverokauden aikana voi-
tonjaon ja siihen liittyvän täydennysveron 
suorittamisen, mitä ei ole pidettävä hyväksyt-
tävänä. 

Säilyäkseen tonnistoverovelvollisena yhti-
ön olisi lisäksi 3 kohdan mukaan noudatetta-

va laissa asetettuja ilmoittamisvelvollisuutta 
koskevia säännöksiä ja 4 kohdan mukaan 
selvitettävä tonnistoverotettavan ja tulovero-
tettavan toiminnan tulot ja menot ja varat se-
kä tulojen ja menojen kohdentaminen sekä 
niiden kohdistuminen mainittuihin toimintoi-
hin siten kuin 17 §:ssä säädetään. 

29 §. Hyväksymisen peruuttaminen. Pykä-
lässä säädetään tonnistoverojärjestelmästä 
poistamisesta kesken tonnistoverokauden. 
Konserniverokeskuksen olisi peruutettava 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen, jos 
2 ja 3 §:ssä säädetyt hyväksymisen edelly-
tykset lakkaavat eikä yhtiö ole 2 momentin 
mukaisessa määräajassa saattanut edellytyk-
siä uudelleen voimaan. 

Ennen peruuttamista yhtiölle olisi 
2 momentin mukaan varattava tilaisuus tulla 
kuultavaksi ja poistaa puute. Puutteen kor-
jaamiseksi olisi asetettava kohtuullinen mää-
räaika, jonka kuluessa virheen laadusta riip-
puen asiantilan korjaaminen voisi kohtuudel-
la toteutua. Siinä tapauksessa, että jo puut-
teen ilmetessä on selvää, ettei sitä tulla kor-
jaamaan, hyväksyminen voidaan kuitenkin 
peruuttaa välittömästi määräaikaa asettamat-
ta. Peruuttamisesta olisi ilmoitettava etukä-
teen yhtiön emoyhtiölle ja yhtiöön 3 §:ssä 
suhteessa oleville tonnistoverovelvollisille 
yhtiöille. 

Pykälän 3 momentin mukaan järjestelmän 
väärinkäyttö 28 §:n 1 kohdan mukaisesti joh-
taisi kuitenkin aina hyväksymisen peruutta-
miseen, jos menettely on suunnitelmallinen 
tai sillä on tavoiteltu huomattavaa talou-
dellista hyötyä.  

Jos tonnistoverovelvollisuutta koskeva hy-
väksyminen on peruutettu, yhtiö poistettai-
siin 4 momentin mukaan tonnistoverovelvol-
listen luettelosta eikä sitä 5 momentin mu-
kaan voitaisi uudelleen hyväksyä tonnistove-
rovelvolliseksi. Rajoitus koskisi myös juridi-
sesti eri yhtiötä, jonka on katsottava jatkavan 
tällaisen yhtiön harjoittamaa toimintaa sa-
massa konsernissa tai joka on sellaiseen 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa. 

30 §. Hyväksymisen peruuttamatta jättämi-
nen eräissä tapauksissa. Lakiehdotuksen 
3 §:n tarkoituksena on, että tonnistoverotusta 
koskeva valinta on konsernikohtainen siten, 
että varustamokonserni ei voisi valita, että 
joku tai jotkut sen varustamoyhtiöt olisivat 
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tonnistoverotuksen piirissä ja joku tai jotkut 
jättäytyisivät ulkopuolelle. Yhteisvalinta 
koskee myös yhtiöitä, jotka myöhemmin tu-
levat osaksi konsernia. 

Jos 3 §:n edellytykset eivät täyty, tonnisto-
verovelvolliseksi  hyväksyminen olisi peruu-
tettava. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, 
kun varustamokonserniin, jossa on tonnisto-
verovelvollisia,  tulee ei-tonnistoverovelvol-
linen, jota ei haeta tonnistoverotuksen piiriin, 
mutta joka täyttäisi 1 §:n ja 2 §:n 3 momentin 
mukaiset edellytykset. Tällöin tonnistovero-
tuksen ulkopuolelle jättäytyvään yhtiöön 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevien yhtiöi-
den tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
olisi peruutettava. 

Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että 3 §:n 
mukaisesta yhteisvalinnasta pidettäisiin kiin-
ni silloinkin, kun säännöksessä asetettujen 
edellytysten täyttymättä jääminen ei johdu 
konserniin kuuluvien yhtiöiden valinnasta 
vaan siitä, että Konserniverokeskus on pe-
ruuttanut jonkin konsernin tonnistoverovel-
volliseksi hyväksymisen. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin tämän vuoksi, että 
Konserniverokeskus voisi tällöin jättää pe-
ruuttamisen tekemättä. Säännöstä sovelletta-
essa on kiinnitettävä huomiota erityisesti nii-
hin syihin, joiden perusteella Konsernivero-
keskus on joutunut tekemään ensiksi maini-
tun peruuttamisen. Yhden konserniyhtiön 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen pe-
ruuttaminen voi kuitenkin tosiasiassa johtaa 
muidenkin hyväksymisen peruuttamiseen. 
Näin voi käydä, jos yhden yhtiön hyväksy-
misen peruuttaminen johtaa siihen, että 2 §:n 
3 momentin 3 kohdassa tarkoitetut prosent-
tiosuudet, jotka saman pykälän 4 momentin 
mukaan lasketaan konsernikohtaisesti, eivät 
enää toteudu muidenkaan konsernin tonnis-
toverotettavien yhtiöiden osalta. 

Pykälän 2 momentissa annettaisiin Konser-
niverokeskukselle oikeus jättää hyväksymi-
nen peruuttamatta. Poikkeus koskisi 2 §:n 
3 momentin 3 kohdassa asetettua aika- tai 
matkaperusteisesti vuokralle otetun aluskan-
nan enimmäismäärää koskevaa vaatimusta. 
Tuollaisten alusten osuus yhtiön tai useam-
man keskenään 3 §:n mukaisessa suhteessa 
olevan yhtiön tonnistoverotettavasta alus-
kannasta ei saisi ylittää 50 prosenttia tonnis-
toverotettavasta aluskannasta.  

Momentin mukaan hyväksyminen voitai-
siin jättää peruuttamatta, jos mainittu pro-
senttiosuus väliaikaisesti ylittyy aluskannan 
laajentumisen johdosta. Tarkoituksena on 
helpottaa etenkin pienvarustamojen edelly-
tyksiä laajentaa toimintaansa tilanteessa, jos-
sa yhtiöllä ei ole edellytyksiä uuden aluksen 
ostamiseen, ja vaihtoehtona oleva aluksen 
vuokralle otto johtaisi vuokrattua tonnistoa 
koskevan 50 prosentin enimmäismäärän ylit-
tymiseen. 

Hyväksyminen voitaisiin jättää peruutta-
matta, jos mainittua enimmäismäärää koske-
va vaatimus täyttyy Konserniverokeskuksen 
määräämän kohtuullisen määräajan kuluessa. 
Toimintaansa laajentava yhtiö voisi parantaa 
rahoitusasemaansa uuden kaluston hankki-
mista silmällä pitäen operoimalla ehdotetun 
poikkeusjärjestelyn salliman ajan normaalia 
suuremmalla vuokrakalustolla. 

Lakiin ei ehdoteta otettavaksi tarkempia 
säännöksiä menettelystä 30 §:ää sovellettaes-
sa. Käytännössä säännöksen soveltaminen 
edellyttäisi yhtiön aloitteellisuutta ja yhtiön 
olisi esitettävä selvitys säännöksen sovelta-
misedellytysten täyttymisestä. Yhtiön olisi 
luotettavasti osoitettava, että vuokrakaluston 
osuus tonnistosta vain väliaikaisesti ylittäisi 
50 prosenttia koko tonnistosta, että ylitys liit-
tyy yhtiön toiminnan laajentamiseen ja että 
yhtiöllä on muun ohessa sen rahoitustilanne 
huomioon ottaen perusteltu tarve väliaikai-
sesti turvautua säädetyn enimmäismäärän 
ylittävän vuokrakaluston käyttöön. 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
kuuluisi Konserniverokeskuksen harkintaan. 
Poikkeusmenettelyyn ei olisi aihetta, jos yh-
tiön tarkoituksena on vaikkapa vain otollisen 
tilanteen ilmaantuessa ottaa vuokralle joksi-
kin aikaa vierasta tonnistoa ilman toiminnan 
pysyvämpää laajentamistarkoitusta. Yhtiön 
tulisi näin ollen uskottavasti osoittaa, että yh-
tiön tarkoituksena on hankkia omistukseensa 
uutta tonnistoa.  

Hyväksyminen olisi peruutettava, jos edel-
lytetty 50 prosentin osuutta koskeva vaati-
mus ei täyty asetetun määräajan päättyessä. 
Määräajan pituutta asetettaessa olisi otettava 
huomioon myös tonnistoverokauden päätty-
minen. Lähtökohtaisesti määräajan ei tulisi 
ulottua tonnistoverokauden päättymiseen as-
ti. Tästä voitaisiin poiketa, jos yhtiö hakee 
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tonnistoverovelvolliseksi uudelle tonnistove-
rokaudelle. 
 
6 luku. Verotuksen toimittaminen ja 

ilmoittamisvelvollisuus 

31 §. Verotuksen toimittaminen. Tonnisto-
verotuksen toimittaminen kuuluisi 1 momen-
tin mukaan Konserniverokeskukselle. Ton-
nistoverovelvollisten tuloverotus tonnistove-
rokauden aikana kuuluisi 2 momentin mu-
kaan samoin Konserniverokeskukselle. Jos 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen pe-
ruutetaan, Konserniverokeskus toimittaisi ve-
rotuksen hyväksymisen voimaantulon ja pe-
ruuttamisen välisiltä verovuosilta. 

Pykälän 2 momentti ei rajoittaisi verohalli-
tuksen oikeutta verohallintolain (1557/1995) 
13 §:n nojalla määrätä Konserniverokeskuk-
sen toimivaltaiseksi verovirastoksi muiltakin 
verovuosilta ja muiden verolajien osalta. 

Tonnistoverotusmenettelyssä noudatettai-
siin 3 momentin mukaan soveltuvin osin ve-
rotusmenettelystä annetun lain säännöksiä. 
Tonnistoverotettavan yhtiön tuloverotus ta-
pahtuisi ilman erillistä säännöstäkin saman 
lain mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ton-
nistoverotettavan toiminnan menojäännöksen 
ja tuloverotettavan toiminnan menojäännök-
sen sekä käyttöomaisuutta luovutettaessa 
15 §:n mukaan yhtiön tuloon enintään luetta-
van määrän vahvistamisesta.  

32 §. Verotuksen toimittaminen hyväksymi-
sen peruuttamisen ja yhtiön purkautumisen 
jälkeen. Peruuttamistilanteissa tuloverotus 
toimitettaisiin kaikilta tonnistoverokauteen 
kuuluvilta verovuosilta tonnistoverokauden 
viimeisen verovuoden päättymisen jälkeen. 
Ehdotuksen mukaan verotus toimitettaisiin 
mainitulla tavalla poiketen siitä, mitä muual-
la tuloverolainsäädännössä säädetään. Vero-
tuksen muuttamiselle verotusmenettelystä 
annetun lain 55—57 §:ssä säädetyt määräajat 
eivät näin ollen rajoittaisi tässä pykälässä 
tarkoitetun verotuksen toimittamista tonnis-
toverokauden alkuvuosien osalta, vaikka pe-
ruuttaminen tapahtuisi tonnistoverokauden 
loppuaikoina. Verotus päättyisi kaikkien pu-
heena olevien verovuosien osalta Verohalli-
tuksen määräämänä aikana, kuitenkin vii-
meistään tonnistoverokauden päättymistä 

seuraavan kalenterivuoden lokakuun loppuun 
mennessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan maksuun 
pantu vero määrättäisiin 10 prosentilla koro-
tettuna. Jos poistaminen on perustunut 28 §:n 
1 kohdassa tarkoitettuun tonnistoverojärjes-
telmän väärinkäyttöön tai 28 §:n 3 kohdassa 
tarkoitetun ilmoittamisvelvollisuuden olen-
naiseen laiminlyöntiin, vero määrättäisiin 40 
prosentilla korotettuna. Lisäksi yhtiön suori-
tettavaksi tulisi 3 momentin mukaisesti nor-
maali yhteisökorko. Korko laskettaisiin ve-
rovuosikohtaisesti siitä päivästä, jona ve-
roilmoitus asianomaiselta vuodelta oli vii-
meistään annettava, maksuunpannun veron 
ensimmäisen eräpäivään. 

Tonnistoverokaudelta suoritettua tonnisto-
veroa ei peruuttamisen johdosta palautettaisi. 

33 §. Tonnistoveron ennakonkanto. Tonnis-
tovero suoritettaisiin ennakonkannossa en-
nakkoperintälain (1118/1996) säännöksiä 
noudattaen. 

34 §. Tuloverotusta koskeva ilmoittamisvel-
vollisuus. Yhtiön olisi 1 momentin mukaan 
annettava veroilmoitus erikseen tonnistove-
rotettavasta toiminnastaan ja erikseen tulove-
rotettavasta toiminnastaan. 

Yhtiön olisi 2 momentin mukaan lisäksi 
annettava valtiovarainministeriön asetuksella 
säädetyt muut tuloverotuksen toimittamista 
varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Lisäk-
si yhtiön olisi annettava asetuksella säädettä-
vällä tavalla tonnistoverotettavan toiminnan 
tulojen ja menojen selvittämistä varten tar-
peelliset tiedot ja selvitykset siitäkin huoli-
matta, että tuon toiminnan osalta ei asian-
omaisena verovuonna toimiteta varsinaista 
tuloverotusta. Nykyiset ilmoittamisvelvolli-
suutta koskevat valtiovarainministeriön mää-
räykset sisältyvät ilmoittamisvelvollisuudesta 
(1760/1995) annettuun valtiovarainministeri-
ön päätökseen. 

35 §. Tonnistoverotusta varten annettavat 
tiedot. Tonnistoveron määräämistä varten yh-
tiön olisi annettava valtiovarainministeriön 
asetuksessa säädettävät tiedot. 

Pykälän 2 momentissa yhtiölle asetettaisiin 
velvoite ilmoittaa Konserniverokeskukselle 
myös tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
sen peruuttamiseen vaikuttavista seikoista. 
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7 luku. Erityiset säännökset 
 

36 §. Veronhuojennuksen seuranta. Vaikka 
tonnistoverovelvolliselle ei määrätä tulove-
roa tonnistoverotettavasta toiminnasta saa-
dusta tulosta, Konserniverokeskuksen olisi 1 
momentin mukaan laskettava yhtiön vero-
vuoden tulo niin kuin yhtiö ei olisi tonnisto-
verovelvollinen. Verovuoden tulo laskettai-
siin noudattaen soveltuvin osin tuloverotusta 
koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä so-
pimuksia. Verovuoden tulon laskeminen pal-
velisi lähinnä verotuen vaikutusten seurantaa 
sekä sitä koskevien tietojen raportointia Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle, minkä vuoksi 
laskentaa ei olisi kaikissa suhteissa välttämä-
töntä toimittaa normaalin tuloverotuksen ta-
voin. Tämä koskisi esimerkiksi säännöksiä, 
jotka velvoittavat veroviraston tietyissä tilan-
teissa kuulemaan verovelvollista verotusta 
toimitettaessa, samoin kuin sellaisten vähen-
nysten tekemistä, jotka normaalisti tehdään 
vain verovelvollisen vaatimuksesta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin laskel-
maa laadittaessa tulosta tehtävistä vähennyk-
sistä. Yhtiön katsottaisiin tehdyn kaikki mah-
dolliset vähennykset. Poistot katsottaisiin 
tehdyn sallitun enimmäismäärän suuruisina. 

Konserniverokeskus ei olisi sidottu tässä 
pykälässä tarkoitettuun verovuoden tulon las-
kentaan, kun yhtiö tonnistoverokauden päät-
tymisen jälkeen siirtyy tuloverotuksen piiriin. 
Laskelmalla ei myöskään olisi vaikutusta pe-
ruuttamistilanteissa, kun yhtiön verotus toi-
mitetaan takautuvasti tonnistoverotettavan 
toiminnan tuottaman tulon osalta. Laskel-
maan ei tämän vuoksi myöskään voisi hakea 
muutosta. 

Laskelmaa hyödynnettäisiin käytännössä 
tonnistoverokauden päättymistä seuraavassa 
ensimmäisessä verotuksessa, mutta laskelma 
ei olisi sitova, vaan verotukseen vaikuttavat 
ratkaisut tehtäisiin lopullisesti vasta tuossa 
yhteydessä. Koska verovelvollisella olisi oi-
keus hakea muutosta tähän myöhemmältä ve-
rovuodelta toimitettavaan verotukseen vero-
tusmenettelystä annetun lain säännösten mu-
kaisesti, jolloin asiakysymyksinä voisivat tul-
la ratkaistaviksi myös tonnistoverokauden 
aikaisiin tilikausiin kohdistuneiden jaksotus-
ratkaisujen oikeellisuus, ei verotuen rapor-
tointia palvelevaan laskelmaa koskeva erilli-

nen muutoksenhakuoikeus ole oikeussuoja-
näkökohdista tarpeen. 

37 §. Yhtiön osakkeiden verotusarvo. Pykä-
lä sisältäisi tarpeelliset määräykset tonnisto-
verovelvollisen yhtiön nettovarallisuuden 
määrittämiseksi tonnistoverotuksen piiriin 
kuuluvien varojen osalta.  

Varallisuusverolain 26 §:n mukaan julki-
sesti noteeratun arvopaperin verotusarvo on 
70 prosenttia käyvästä arvosta. Muun osak-
keen verotusarvo lasketaan mainitun lain 
27 §:n mukaan yhtiön nettovarallisuuden pe-
rusteella. Nettovarallisuutta laskettaessa ote-
taan huomioon eri omaisuuseristä verotuk-
sessa tehdyt poistot ja arvonalentumisvähen-
nykset siten kuin liikeosakkeen verotusarvon 
perusteista annetussa valtiovarainministeriön 
asetuksessa (52/2001) säädetään. 

Mainitut säännökset eivät sellaisenaan so-
vellu tonnistoverotuksen piiriin kuuluvien 
omaisuuserien arvostamiseen. Pykälän mu-
kaan näitä varoja arvostettaessa vähennykset 
katsotaan tehdyksi 36 §:n mukaisessa las-
kelmassa vähennettävän suuruisena. 

Kielto hakea muutosta 36 §:ssä tarkoitet-
tuun laskentaan ei rajoittaisi oikeutta hakea 
muutosta tämän pykälän mukaisesti vahvis-
tettuun osakkeen verotusarvoon. 

38 §. Ennakkoratkaisu. Ennakkoratkaisun 
tonnistoverolain soveltamisesta antaisi Kon-
serniverokeskus. Menettelyä koskevat 1—
4 momentin säännökset vastaisivat pitkälti 
eräisiin verolakeihin sisältyviä verovirastojen 
antamia ennakkoratkaisuja koskevia sään-
nöksiä. 

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuu-
luisi ennakkoratkaisun antaminen myös ton-
nistoverolain tuloverotusta koskevien sään-
nösten soveltamisessa. Ehdotus merkitsee 
poikkeusta tuloverotusta koskevissa ennak-
koratkaisuasioissa noudatettavasta toimival-
lan jaosta verovirastojen ja keskusverolauta-
kunnan välillä. Verotusmenettelystä annetun 
lain 84 §:n mukaan ennakkoratkaisun tulove-
rotusta koskevassa asiassa antaa keskusvero-
lautakunta. Verovirastot puolestaan voivat 
antaa mainitun lain 85 §:n mukaisia ennakko-
tietoja, jotka poikkeavat verotuksessa sitovis-
ta ennakkoratkaisuista merkittävimmin siinä 
suhteessa, että ennakkotieto on sitova vain, 
jos veroasiamies ei varaa menettelyn yhtey-
dessä oikeutta valittaa ennakkotiedon mu-
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kaan toimitettavasta verotuksesta. 
Koska tonnistoverolain soveltamista  kos-

kevia ennakkoratkaisuja ei ole tarkoituksen-
mukaista saattaa  keskusverolautakunnan rat-
kaistavaksi, ehdotetaan, että toimivalta ton-
nistoverolain soveltamisesta tuloverotuksessa 
kuuluisi yksinomaan Konserniverokeskuksel-
le. 

Kun Konserniverokeskus antaisi ennakko-
ratkaisun tuloverotuksesta, eikä ole perustel-
tua, että sama viranomainen antaisi kahden-
laisia ennakkokannanottoja, pykälän 5 mo-
mentin mukaan verotusmenettelystä annetun 
lain 85 §:ssä tarkoitettua ennakkotietoa ei an-
nettaisi tonnistoverolain soveltamisesta tulo-
verotuksesta. 

39 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momentin 
mukaan haettaessa muutosta verotukseen so-
vellettaisiin verotusmenettelystä annetun lain 
säännöksiä. Valitus käsiteltäisiin verotuksen 
oikaisulautakunnassa ja valitusoikeus kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa olisi luvanva-
rainen. 

Tämä valitustie koskisi vuosittaista tonnis-
toverotusta, yhtiön tuloverotusta ja siihen liit-
tyen myös esimerkiksi ensimmäisen tulove-
rotuksen yhteydessä vahvistettavaa tonnisto-
verotettavan ja tuloverotettavan menojään-
nöksen määrää ja 15 §:ssä tarkoitettua ve-
ronalaiseen tuloon enintään luettavaa määrää. 
Valitustie koskisi myös hyväksymisen pe-
ruuttamisen johdosta 24 §:n nojalla toimitet-
tavaa verotusta ja siinä 32 §:n nojalla määrät-
täviä korotuksia. 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisestä 
ja hyväksymisen peruuttamisesta päätettäi-
siin verotuksesta erillisellä hallintopäätöksel-
lä. Tällaiseen päätökseen haettaisiin 2 mo-
mentin mukaan muutosta hallintolainkäyttö-
lain mukaisesti. Valitusoikeus ei siten olisi 
luvanvarainen korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ennak-
koratkaisusta. Poiketen verotusmenettelylain 
yleisistä muutoksenhakusäännöksistä ennak-
koratkaisua koskevaa valitusta ei käsiteltäisi 
verotuksen oikaisulautakunnassa. 

40 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan asetuksella säädettävänä ajan-
kohtana komission hyväksyttyä verotuen. 
Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran ka-
lenterivuonna 2002 alkavalta verovuodelta 

toimitettavassa verotuksessa. Lakia voitaisiin 
siten soveltaa takautuvasti. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi siirtymävai-
heessa sovellettavat säännöt tonnistoverokau-
den alkamisesta. Sellaisen yhtiön tonnistove-
rokausi, joka on täyttänyt tonnistoverovelvol-
liseksi hyväksymisen edellytykset jo  kalen-
terivuonna 2002 alkavan verovuoden alussa, 
alkaisi yhtiön vaatimuksesta kyseisen vero-
vuoden alusta. Jos yhtiö ei esitä vaatimusta 
tai hyväksymisedellytykset eivät ole tuolloin 
täyttyneet, tonnistoverokausi alkaisi 5 §:n 1 
momentin mukaisesti hakemuksen tekemistä 
seuraavan verokauden alusta lukien. 
 
1.2. Laki verotustietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta 

6 §. Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja 
eräät muut julkiset verotustiedot. Pykälän 
1 momentin 1—4 kohdissa säädetään eräistä 
verotuksen julkisista tiedoista. 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisellä 
olisi eräissä tilanteissa merkitystä paitsi yhti-
ön itsensä, myös sen kanssa samaan konser-
niin kuuluvien yhtiöiden verotuksen kannal-
ta. Tämän vuoksi tieto tonnistoverovelvolli-
suudesta olisi julkinen. 

Momenttiin lisättäisiin uusi 5 kohta, jonka 
mukaan tieto yhtiön hyväksymisestä tonnis-
toverovelvolliseksi ja hyväksymisen voi-
maantulosta olisivat julkisia. Julkinen olisi 
myös tieto tonnistoverovelvollisuuden pe-
ruuttamisesta. Sen sijaan päätös, jolla tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksymistä koskeva 
hakemus on hylätty, ei olisi julkinen. 

Tonnistoveron määrää ei erikseen säädet-
täisi julkiseksi tiedoksi, mutta tonnistovero 
sisältyisi yhtiölle maksuunpannun veron yh-
teismäärään, joka on lain 5 §:n 2 momentin 
nojalla julkinen tieto. 
 
2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana. Valtioneuvoston asetus lakien voimaan-
tulosta on tarkoitus antaa välittömästi sen 
jälkeen, kun lait on hyväksytty ja vahvistettu 
ja tuen hyväksyttävyyttä koskeva komission 
päätös on saatu. 

Tonnistoverolakia sovellettaisiin ensim-
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mäisen kerran verovuodelta 2002 toimitetta-
vassa verotuksessa siten kuin tonnistovero-
lain yksityiskohtaisissa perusteluissa edellä 
on selostettu.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Tonnistoverolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Tonnistovero 

Suomessa yleisesti verovelvollinen, kan-
sainvälistä meriliikennettä harjoittava osake-
yhtiö voi valita tonnistoverotettavan toimin-
nan tuottaman voiton verottamisen sijasta 
alusten vetoisuuteen perustuvan tonnistove-
rotuksen tonnistoverokaudeksi siten kuin täs-
sä laissa säädetään. 

Mitä tässä laissa säädetään Suomessa ylei-
sesti verovelvollisesta osakeyhtiöstä, koskee 
soveltuvin osin myös kansainvälistä merilii-
kennettä harjoittavaa toisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuvan yhteisön Suo-
messa olevaa kiinteää toimipaikkaa. 

Tonnistovero suoritetaan valtiolle. 
 

2 § 

Verovelvollisuus 

Velvollinen suorittamaan tonnistoveroa on 
yhtiö, joka on tämän lain mukaisesti hake-
muksesta hyväksytty tonnistoverovelvolli-
seksi. 

Tonnistoverovelvollisuus alkaa tonnistove-
rokauden alkaessa ja päättyy tonnistovero-
kauden päättyessä. 

Tonnistoverotuksen voi valita yhtiö: 
1) jota tosiasiallisesti johdetaan Suomesta; 
2) joka harjoittaa tavaroiden tai matkustaji-

en kuljettamista 8 §:ssä tarkoitetulla aluksella 
Suomesta ja on siitä Suomessa verovelvolli-
nen; ja 

3) jonka 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitettujen alusten bruttovetoisuus on vähin-
tään 25 prosenttia ja mainitun momentin 

3 kohdassa tarkoitettujen alusten bruttovetoi-
suus enintään 50 prosenttia kaikkien 8 §:ssä 
tarkoitettujen alusten bruttovetoisuudesta. 

Jos yhtiö on 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa 
yhteen tai useampaan tämän pykälän 3 mo-
mentin 1 ja 2 kohdan mukaiset edellytykset 
täyttävään yhtiöön, 3 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetut osuudet lasketaan kaikkien keske-
nään 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevien 
yhtiöiden yhteenlasketun tonniston perusteel-
la. 
 

3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi ol-
la tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki sa-
maan konserniin kuuluvat 1 §:ssä ja 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttä-
vät yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia ja yh-
tiöillä on sama tilikausi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas-
taavasti yhtiöitä, joissa yhdellä tai useammal-
la luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä 
tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava 
määräysvalta. 
 

4 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 

Yhtiön on 3 momentissa mainituin poik-
keuksin haettava tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymistä 12 kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta tai, jos yhtiö on perustettu 
lain voimaantulon jälkeen, 3 kuukauden ku-
luessa yhtiön rekisteröinnistä. 

Edellä 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa ole-
vien yhtiöiden on haettava hyväksymistä sa-
manaikaisesti. 
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Yhtiön, joka tulee 3 §:ssä tarkoitettuun 
suhteeseen tonnistoverovelvolliseksi jo hy-
väksytyn yhtiön kanssa, on haettava hyväk-
symistä 3 kuukauden kuluessa siitä ajankoh-
dasta, jona 3 §:ssä tarkoitettu suhde on muo-
dostunut. 
 

5 § 

Tonnistoverokausi 

Tonnistoverokausi alkaa hakemuksen te-
kemistä seuraavan verovuoden alusta tai, jos 
yhtiö on perustettu lain voimaantulon jäl-
keen, yhtiön ensimmäisen verovuoden alusta. 
Edellä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa  tonnistoverokausi alkaa sitä seu-
raavan verovuoden alusta lukien, jonka aika-
na 3 §:ssä tarkoitettu suhde on muodostunut. 

Tonnistoverokausi päättyy 10 kalenterivuo-
den kuluttua tonnistoverokauden alkamisesta 
tai, jos mainittu aika päättyy kesken vero-
vuotta, tuon verovuoden päättyessä. 

Jos kahden tai useamman keskenään 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan yhtiön 
tonnistoverokausi on alkanut eri ajankohdis-
ta, kaikkien yhtiöiden tonnistoverokausi 
päättyy samana ajankohtana kuin se yhtiöi-
den tonnistoverokausista, joka päättyy vii-
meiseksi. Yhtiöiden sulautuessa vastaanotta-
van yhtiön tonnistoverokausi päättyy samana 
ajankohtana kuin se sulautuvien yhtiöiden 
tonnistoverokausista, joka päättyy viimeisek-
si. 

Jos yhtiön tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
syminen peruutetaan, tonnistoverokausi päät-
tyy sen verovuoden lopussa, jonka aikana pe-
ruuttamista koskeva päätös on tehty. 

Jos yhtiö hakee tonnistoverovelvolliseksi 
uudeksi tonnistoverokaudeksi, uusi tonnisto-
verokausi alkaa välittömästi edellisen tonnis-
toverokauden päättymisen jälkeen. 
 

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatu 
tulo ei ole veronalaista tuloverotuksessa. 
Tonnistoverovelvollisen muusta kuin ton-
nistoverotettavasta toiminnasta saadun tulon 
verotuksessa sovelletaan tuloverotusta kos-

kevaa lainsäädäntöä. 
Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet 

tappiot eivät ole verotuksessa vähennyskel-
poisia. 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadus-
ta tulosta vieraassa valtiossa suoritettua veroa 
ei vähennetä Suomessa suoritettavasta veros-
ta. 
 

2 luku 

Tonnistoverotettavan toiminnan verotus 

7 § 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadun 
tulon verotus 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saaduil-
la tuloilla tarkoitetaan tuloja, jotka saadaan: 

1) tavaroiden ja matkustajien kuljettamises-
ta tonnistoverotettavalla aluksella; 

2) aluksella tapahtuvasta tavaroiden ja pal-
velujen myynnistä aluksella kulutettaviksi; 

3) yhtiön edellä 1 kohdassa tarkoitetun toi-
minnan harjoittamiselle välttämättömistä ja 
siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista, ku-
ten 1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun 
hintaan sisältyvästä lastin ja matkustajien 
kuljetuksesta satama-alueella alukselle ja 
alukselta, aluksen lastauksesta ja purkamises-
ta sekä tavaran lastauksen ja purkamisen 
edellyttämästä väliaikaisesta varastoinnista; 

4) tonnistoverotettavan aluksen antamisesta 
vuokralle miehistöineen edellyttäen, että 
vuokralle ottaja käyttää alusta toiminnassa, 
joka olisi vuokralle antajan harjoittamana 
tonnistoverotettavaa; 

5) tonnistoverotettavassa toiminnassa käy-
tettyjen alusten, koneiden, kaluston ja muun 
niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden 
luovuttamisesta. 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna 
tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella 
tapahtuvasta henkilökuljetuksesta saatua tu-
loa, jos tonnistoverovelvollinen on ostanut 
henkilökuljetuksen toiselta yritykseltä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen tu-
lojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtu-
neet menot eivät ole verotuksessa vähennys-
kelpoisia. 
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8 § 

Tonnistoverotettava alus 

Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä ole-
vista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta 
johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkus-
tajien kuljettamiseen tarkoitetuista ja käyte-
tyistä aluksista (tonnistoverotettava alus), 
joiden bruttovetoisuus on vähintään 100: 

1) yhtiön omistama, Suomen alusrekisteriin 
merkitty matkustaja-alus ja ulkomaanliiken-
teen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa 
(1707/1991) tarkoitettuun kauppa-alusluette-
loon merkitty lastialus, jolla se liikennöi tai 
jonka yhtiö on antanut miehistöineen vuok-
ralle; 

2) Euroopan unionin jäsenvaltion alusrekis-
teriin merkitty, yhtiön ilman miehistöä vuok-
ralle ottama alus, jonka se varustaa ja jolla se 
liikennöi; ja 

3) Euroopan unionin jäsenvaltion alusrekis-
teriin merkitty, yhtiön miehistöineen vuok-
ralle ottama alus. 

Aluksen katsotaan olevan kansainvälisessä 
meriliikenteessä, kun se liikennöi suomalai-
sen ja ulkomaisen sataman välillä, ulkomais-
ten satamien välillä tai ulkomaisen sataman 
ja avomeren välillä, ei kuitenkaan, jos alus 
liikennöi yksinomaan kahden samassa valti-
ossa olevan sataman välillä. 
 

9 § 

Tonnistoveron määrä 

Tonnistoveroa suoritetaan 8 §:ssä tarkoite-
tun aluksen nettovetoisuuden perusteella jo-
kaista 100 tonnia kohden 0,4 euroa päivältä 
1 000 tonniin asti, 0,3 euroa 1 000 tonnin 
ylittävältä osalta 10 000 tonniin asti, 0,2 eu-
roa 10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 
tonniin asti ja 0,1 euroa 25 000 tonnin ylittä-
vältä osalta. 

Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina 
alus ei ole ollut liikenteessä. 
 
 
 
 
 

3 luku 

Tonnistoverovelvollisen tuloverotus tonnis-
toverokauden aikana 

10 § 

Veronalaiset tulot 

Tonnistoverovelvollisen muusta kuin ton-
nistoverotettavasta toiminnasta saamien tulo-
jen verottamiseen sovelletaan, mitä tulon ve-
rottamisesta muussa lainsäädännössä sääde-
tään. 

Tuloverotettavia tuloja ovat muun ohessa: 
1) muusta kuin 7 §:n 1 momentin 5 koh-

dassa tarkoitetusta irtaimesta käyttöomaisuu-
desta saadut luovutushinnat ja muut tulot; 

2) kiinteästä omaisuudesta, rakennuksesta, 
osakkeista, osuuksista ja muusta niihin ver-
rattavasta omaisuudesta saadut luovutushin-
nat ja muut tulot; sekä 

3) rahoitusomaisuudesta ja muista saami-
sista saadut korot ja muut tulot. 

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tetut tulot ovat veronalaisia silloinkin, kun 
hyödykkeitä on käytetty osittain tai kokonaan 
tonnistoverotettavassa toiminnassa taikka ra-
hoitusomaisuus tai muut saamiset ovat kerty-
neet tonnistoverotettavasta toiminnasta. 
 

11 § 

Vähennyskelpoiset menot 

Tuloverotettavien tulojen hankkimisesta ja 
säilyttämisestä johtuvat menot ja muut niihin 
kohdistuvat vähennyskelpoiset erät vähenne-
tään siten kuin muualla lainsäädännössä sää-
detään, jäljempänä mainituin poikkeuksin. 

Käyttöomaisuuden hankintamenon vähen-
tämisestä säädetään 12 §:ssä. 

Korkomenoista ja kurssitappioista on vä-
hennyskelpoista se osa, joka vastaa muuhun 
kuin tonnistoverotettavaan toimintaan liitty-
vien varojen osuutta kaikista yhtiön varoista. 
Varat arvostetaan niiden kirjanpidollisiin ar-
voihin. 
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12 § 

Käyttöomaisuuden hankintamenon vähentä-
minen 

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttö-
omaisuutta on käyttöomaisuus, jota käytetään 
verovuonna yksinomaan tai osittain tonnisto-
verotettavassa toiminnassa. Tällaisen omai-
suuden hankintameno ei ole tuloverotuksessa 
vähennyskelpoinen. Edellä 10 §:n 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden 
luovutushinnasta vähennetään kuitenkin 
14 §:n 2 momentin mukaan laskettu hankin-
tamenon poistamatta oleva määrä. 

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun käyt-
töomaisuuden hankintameno vähennetään si-
ten kuin muualla lainsäädännössä säädetään. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 30 §:ssä tarkoitetun käyttöomai-
suuden menojäännös lasketaan erikseen 
1 momentissa tarkoitetun omaisuuden osalta 
(tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nös) ja 2 momentissa tarkoitetun omaisuuden 
osalta (tuloverotettavan toiminnan meno-
jäännös). Tonnistoverotettavan toiminnan 
menojäännökseen sovelletaan, mitä 14 §:n 
1 momentissa säädetään. Tuloverotettavan 
toiminnan menojäännökseen sovelletaan, mi-
tä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
30 §:ssä säädetään. 

Käyttöomaisuus siirretään yhtiön tonnisto-
verotettavasta toiminnasta tuloverotettavaan 
toimintaan 14 §:ssä säädetyllä tavalla lasket-
tua poistamatta olevaa hankintamenon osaa 
vastaavasta arvosta ja tuloverotettavasta toi-
minnasta tonnistoverotettavaan toimintaan 
tuloverotuksessa poistamatta olevasta arvos-
ta. 
 

13 § 

Menojäännöksen jakaminen tonnistovero-
kauden alussa 

Jos yhtiöllä on ennen tonnistoverokauden 
alkua sekä tonnistoverotettavaan että tulove-
rotettavaan toimintaan kuuluvaa elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä tar-
koitettua käyttöomaisuutta, menojäännös jae-
taan tonnistoverotukseen siirryttäessä tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännökseen 

ja tuloverotettavan toiminnan menojäännök-
seen. Jako tehdään tonnistoverotettavaan toi-
mintaan ja tuloverotettavaan toimintaan kuu-
luvan käyttöomaisuuden kirjanpidossa pois-
tamatta olevien hankintamenojen suhteessa. 

 
14 § 

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuden seuranta tonnistoverokauden aikana 

Tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nöstä laskettaessa noudatetaan, mitä elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä 
säädetään menojäännökseen tehtävistä lisä-
yksistä ja vähennyksistä. Poistoina vähenne-
tään määrä, joka vastaa mainitussa lainkoh-
dassa säädetyn poiston enimmäismäärää. 

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta 
tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suudesta tehdään vastaavasti verovuosittain 
laskennallinen poisto, joka vastaa sitä mää-
rää, joka tuloverotuksessa olisi voitu enintään 
vähentää. 

Yhtiön tulee vuosittain antaa selvitys vero-
vuoden aikana tapahtuneista tonnistoverotet-
tavan käyttöomaisuuden verovuoden aikana 
tapahtuneista lisäyksistä ja vähennyksistä, 
poistoista sekä poistamatta olevista hankin-
tamenoista ja menojäännöksestä tai meno-
jäännöksestä vähentämättä jäävästä määrästä 
verovuoden päättyessä. 
 

15 § 

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka 

Verovuoden veronalaiseksi tuloksi luetaan 
se osa tonnistoverotettavaan toimintaan kuu-
luvasta käyttöomaisuudesta verovuoden ai-
kana saaduista luovutushinnoista ja muista 
vastikkeista, joka on jäänyt vähentämättä 
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nöstä laskettaessa. 

Veronalaiseksi tuloksi luetaan kuitenkin 
tonnistoverokauden aikana yhteensä enintään 
määrä, jolla tonnistoverotettavan toiminnan 
menojäännökseen kuuluvan käyttöomaisuu-
den todennäköinen luovutushinta ylittää ton-
nistoverotettavan toiminnan menojäännöksen 
tonnistoveroon siirryttäessä. Tuloksi tällä pe-
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rusteella lukematta jäänyt määrä vähennetään 
tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseen luettavan käyttöomaisuuden hankin-
tamenoista seuraavina verovuosina sitä mu-
kaa kuin hankintamenoja syntyy. 

Jos tonnistoverovelvollinen osoittaa sitovin 
tilaussopimuksin tai muulla luotettavalla ta-
valla aikovansa hankkia kolmen luovutusta 
seuraavan verovuoden aikana tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännökseen luetta-
vaa kuluvaa käyttöomaisuutta, 1 ja 2 momen-
tin nojalla veronalaiseksi tuloksi luettava 
määrä vähennetään menojäännökseen luetta-
van kuluvan käyttöomaisuuden hankintame-
noista (tonnistoverotettavan toiminnan jäl-
leenhankintavaraus). 

Jos tonnistoverotettavan toiminnan jälleen-
hankintavarausta ei ole kokonaan käytetty 
3 momentissa tarkoitetulla tavalla, luetaan 
käyttämättä jäänyt määrä 20 prosentilla koro-
tettuna sen verovuoden veronalaiseksi tulok-
si, jonka kuluessa vähentämisen olisi vii-
meistään tullut tapahtua. 
 

16 § 

Markkinaehtoperiaate 

Tonnistoverovelvollisen ja siihen 3 §:ssä 
tarkoitetussa suhteessa olevan yrityksen väli-
sissä liiketoimissa on noudatettava ehtoja, 
joita toisistaan riippumattomien osapuolten 
välillä olisi noudatettu. Jos tästä on poikettu, 
verotusta toimitettaessa on osapuolten vero-
tuksessa meneteltävä siten kuin markkinaeh-
toisia arvoja olisi noudatettu. Sama koskee 
tonnistoverovelvollisen ja muun yrityksen 
välisiä liiketoimia, jos toinen osapuoli tai sii-
hen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleva yri-
tys on toisen osapuolen tai siihen 3 §:ssä tar-
koitetussa suhteessa olevan yrityksen kirjan-
pitolaissa (1336/1997) tarkoitettu omistusyh-
teysyritys tai osakkuusyritys. 

Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-
moitettava tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
symisestä ja hyväksymisen voimaantuloajas-
ta siihen 1 momentissa tarkoitetussa suhtees-
sa oleville yrityksille. 

Tonnistoverovelvollisen on laadittava kir-
jallinen ajan tasalla pidettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa liiketoimissa nouda-
tettavista hinnoitteluperiaatteista. 

17 § 

Tulojen ja menojen selvittäminen 

Tonnistoverovelvollisen on selvitettävä 
erikseen tonnistoverotettavasta toiminnasta 
saadut tulot ja tuloverotettavat tulot sekä nii-
hin kohdistuvat menot ja muut vähennykset 
samoin kuin mainittuihin toimintoihin koh-
distuvat varat ja velat. Yhtiön on lisäksi säi-
lytettävä kirjanpitolain 2 luvun 10 §:ssä tar-
koitettu kirjanpitoaineisto mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetulla tavalla vähintään 15 
vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tili-
kausi on päättynyt. 

Tonnistoverovelvollisen on lisäksi laaditta-
va selvitys niistä laskentaperiaatteista, joita 
yhtiö noudattaa yhtiön tulojen, niihin kohdis-
tuvien menojen ja toiminnan harjoittamiseen 
liittyvien korkojen kohdentamisessa yhtiön 
tonnistoverotettavan ja muun toiminnan vä-
lillä. 
 

18 § 

Laskennallisen koron tuloksi lukeminen 

Jos tonnistoverovelvollisen taseen vieraan 
pääoman määrä verovuoden päättyessä on 
pienempi kuin puolet yhtiön taseen oman 
pääoman määrästä, verovuoden veronalai-
seksi tuloksi luetaan määrä, joka saadaan vä-
hentämällä oman pääoman määrästä vieraan 
pääoman kaksinkertainen määrä ja kertomal-
la näin saatu määrä korkoprosentilla, joka on 
eräistä viitekoroista annetussa laissa 
(996/1998) tarkoitettu peruskorko lisättynä 
yhdellä prosenttiyksiköllä.  
 

19 § 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän soveltaminen 
ja muu varojen jakoon kohdistuva verotus 

Tonnistoverovelvollisen jakamaan ja saa-
maan osinkoon sovelletaan yhtiöveron hyvi-
tyksestä annettua lakia (1232/1988). Vertai-
luveroon ei lueta tonnistoveroa. 

Jos tonnistoverovelvollinen jakaa varoja 
osakkailleen muutoin kuin 1 momentissa sää-
detyllä tavalla, jaettuun määrään sovelletaan 
yhtiön verotuksessa, mitä 1 momentissa sää-
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detään osingonjaosta. Lisäksi sovelletaan, 
mitä verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 29 §:ssä säädetään peitellystä 
osingonjaosta. 
 

20 § 

Sulautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se sulautuu toiseen 
tonnistoverovelvolliseen yhtiöön tai kaksi 
tonnistoverovelvollista yhtiötä sulautuu pe-
rustamalla uuden tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksyttävän yhtiön edellyttäen, että elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
52 a §:ssä sulautumiselle säädetyt edellytyk-
set täyttyvät. Sulautumisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 52 b ja 52 g §:ssä sääde-
tään. 

Vastaanottavan yhtiön tonnistoverotettavan 
toiminnan menojäännöksenä ja tuloverotetta-
van toiminnan menojäännöksenä pidetään su-
lautuvien yhtiöiden vastaavien menojäännös-
ten yhteismääriä. 

Vastaanottavan yhtiön tuloon 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla enintään luettava määrä on su-
lautuvien yhtiöiden verotuksessa vahvistettu-
jen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen mää-
rien yhteismäärä vähennettynä yhtiöiden tu-
loon ennen sulautumista 15 §:n nojalla lue-
tuilla määrillä. 
 

21 § 

Jakautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se jakautuu kahdeksi 
tai useammaksi tonnistoverovelvolliseksi yh-
tiöksi, jos elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 52 c §:n 1 momentissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät. Jakautumisessa nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain 52 c ja 52 g §:ssä 
säädetään. 

Jakautuvan yhtiön tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännös ja tuloverotettavan toi-
minnan menojäännös siirtyvät vastaanottavil-
le yhtiöille samassa suhteessa kuin vastaava 
käyttöomaisuus, arvostettuna kirjanpidossa 

poistamatta olevaan arvoon, siirtyy vastaan-
ottaville yhtiöille. 

Vastaanottavien yhtiöiden tuloon 15 §:n 
2 momentin nojalla enintään luettavina mää-
rinä pidetään määriä, jotka saadaan vähentä-
mällä jakautuvan yhtiön verotuksessa vahvis-
tetusta 15 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
määrästä yhtiön tuloon ennen jakautumista 
15 §:n nojalla luettu määrä ja jakamalla näin 
saatu määrä vastaanottaville yhtiöille 
2 momentin mukaisessa suhteessa. 
 

22 § 

Yhtiön purkaminen 

Tonnistoverovelvollisen yhtiön purkautu-
essa sovelletaan, mitä 24 §:ssä säädetään. 
Purkautuvan yhtiön verotuksessa sovelletaan 
lisäksi, mitä elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain 51 d §:ssä säädetään purkautu-
van yhtiön veronalaiseksi luovutushinnaksi 
luettavista määristä.  

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös muuhun kuin 20 §:ssä tarkoitettuun su-
lautumiseen ja 21 §:ssä tarkoitettuun jakau-
tumiseen. 
 

23 § 

Konserniavustus 

Tonnistoverovelvollisen antamaan tai saa-
maan suoritukseen ei sovelleta konserniavus-
tuksesta verotuksessa annettua lakia 
(825/1986) suorituksen antajan eikä saajan 
verotuksessa. 
 

4 luku 

Tuloverotus tonnistoverovelvollisuuden 
päättymisen jälkeen 

24 § 

Tonnistoverotettavan toiminnan tuloverotus 
tonnistoverovelvollisuuden peruuttamisen 

johdosta 

Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen 29 §:n mukaisesti peruutetaan, yhtiölle 
määrätään tulovero tonnistoverotettavan toi-
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minnan tuottamasta tulosta tonnistoverokau-
delta noudattaen näiltä verovuosilta toimitet-
tavissa verotuksissa sovellettavia tulovero-
lainsäädännön säännöksiä ja kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä. 

Jos yhtiön tonnistoverokausi 5 §:n 3 mo-
mentin johdosta päättyy myöhemmin kuin 
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ajankohtana 
tonnistoverokauden alkamisesta, tulovero 
määrätään enintään tonnistoverokauden päät-
tymistä edeltävien kymmenen kalenterivuo-
den aikana päättyneiltä verovuosilta. 

Tämän pykälän nojalla toimitetuissa vero-
tuksissa yhtiön katsotaan tehneen enimmäis-
määräisinä kaikki ne vähennykset, jotka se 
olisi voinut tehdä. Yhtiölle ennen tonnistove-
rokautta ja sen aikana syntyneet tappiot vä-
hennetään siten kuin tuloverolaissa 
(1535/1992) säädetään. 

Tämän pykälän mukaisen verotuksen toi-
mittamisesta ja veron korottamisesta  sääde-
tään 32 §:ssä. 
 

25 § 

Yhtiön verotus tonnistoverokauden päättymi-
sen jälkeen 

Tonnistoverokauden päättymistä seuraavan 
verovuoden alusta yhtiön verotus toimitetaan 
noudattaen tuloverotusta koskevia säännök-
siä. Tuloverotuksessa vähennyskelpoisia ei-
vät ole tonnistoverotettavasta toiminnasta 
johtuneet menot, korot eivätkä menetykset, 
jotka yhtiön verotuksessa olisi voitu vähentää 
tonnistoverokauden aikana, jos yhtiötä olisi 
tuolloin verotettu tuloverotusta koskevien 
säännösten nojalla. 

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
30 §:ssä säädettyä menojäännöstä laskettaes-
sa menojäännöksenä 1 momentissa tarkoite-
tun verovuoden alussa pidetään tuloverotet-
tavan toiminnan menojäännöksen ja tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännöksen 
yhteismäärää tonnistoverokauden päättyessä. 
Menojäännöksestä vähennetään 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla vielä vähentämättä oleva mää-
rä ja 15 §:n 3 momentissa tarkoitetun jälleen-
hankintavarauksen määrä. 

Muun kuin 2 momentissa tarkoitetun, ton-
nistoverokauden päättyessä tonnistoverotet-
tavaan toimintaan kuuluvan käyttöomaisuus-

hyödykkeen poistamattomana hankintameno-
na pidetään 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla laskettua hankintamenoa. 
 

5 luku 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen ja 
hyväksymisen peruuttaminen 

26 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä 
haetaan kirjallisella hakemuksella Konserni-
verokeskukselta tonnistoverokaudeksi. 

Hakemus on tehtävä 4 §:ssä säädetyssä 
määräajassa. Edellä 5 §:n 5 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa hyväksymistä on haet-
tava ennen tonnistoverokauden päättymistä. 

Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tie-
dot ja asiakirjat yhtiön toiminnasta ja tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksymisen edellytys-
ten arviointiin vaikuttavista seikoista. Kon-
serniverokeskuksen pyynnöstä hakijan on 
toimitettava lisäksi muut asian ratkaisemi-
seksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat. 
 

27 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen  

Konserniverokeskus hyväksyy 2 ja 3 §:ssä 
säädetyt edellytykset täyttävän yhtiön tonnis-
toverovelvolliseksi ja merkitsee sen pitä-
määnsä tonnistoverovelvollisten luetteloon. 

Yhtiötä ei hyväksytä tonnistoverovelvolli-
seksi 4 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilan-
teissa, jos järjestelyyn on ryhdytty 4 §:n 1 
momentin säännösten kiertämiseksi. 
 

28 § 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytykset 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytyksenä on 2 ja 3 §:ssä säädettyjen 
edellytysten täyttymisen lisäksi, että yhtiö: 

1) ei ole osallisena liiketoimessa tai järjes-
telyssä, jonka tarkoituksena on keinotekoi-
sesti pienentää tonnistoveron laskentaperus-
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tetta tai johon on ryhdytty ilmeisesti siinä 
tarkoituksessa, että suoritettavasta tuloveros-
ta tai tonnistoverosta vapauduttaisiin; 

2) ei anna rahalainaa osakkailleen taikka 
yhtiöön 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevil-
le yhteisöille tai niiden osakkaille eikä poik-
kea muun mainituille tahoille myöntämänsä 
rahoituksen suhteen ehdoista, joita se noudat-
taa toisistaan riippumattomien osapuolten vä-
lillä; 

3) noudattaa ilmoittamisvelvollisuutta kos-
kevia säännöksiä; ja 

4) noudattaa, mitä 17 §:ssä säädetään. 
 

29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

Konserniverokeskuksen on peruutettava 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä kos-
keva päätös, jos 2, 3 ja 28 §:ssä säädetyt 
edellytykset eivät täyty. 

Ennen peruuttamista tonnistoverovelvolli-
selle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Tonnistoverovelvolliselle on lisäksi varattava 
tilaisuus Konserniverokeskuksen asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa poistaa 1 momen-
tissa tarkoitettu puute. Määräaikaa ei aseteta, 
jos on ilmeistä, että 1 momentissa tarkoitetut 
edellytykset eivät tule täyttymään. Peruutta-
misesta on ilmoitettava myös yhtiön emoyh-
tiölle ja yhtiöön 3 §:ssä tarkoitetussa suhtees-
sa oleville tonnistoverovelvollisille. 

Jos tonnistoverovelvollisen 28 §:n 1 koh-
dan vastainen menettely on suunnitelmal-
linen tai sillä on tavoiteltu huomattavaa ta-
loudellista hyötyä, hyväksyminen on peruu-
tettava huolimatta siitä, että tonnistoverovel-
vollinen tämän pykälän 2 momentin mukai-
sesti poistaa puutteen. 

Kun tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen peruutetaan tai tonnistoverovelvollinen 
yhtiö purkautuu, Konserniverokeskus poistaa 
yhtiön tonnistoverovelvollisten luettelosta. 

Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-
volliseksi on peruutettu, yhtiötä ei voida hy-
väksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi. 
Sama koskee yhtiön toimintaa jatkavaa, sii-
hen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa yh-
tiötä. 
 

30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

Konserniverokeskus voi jättää yhtiön ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisen peruut-
tamatta, vaikka 3 §:ssä säädetyt edellytykset  
eivät täyty, jos edellytysten täyttymättä jää-
minen johtuu siitä, että Konserniverokeskus 
on peruuttanut jonkun tai joidenkin samaan 
konserniin kuuluvien yhtiöiden tonnistovero-
velvolliseksi hyväksymisen. 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä, 
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa 
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai matka-
perusteisesti vuokralle ottamien alusten 
osuus yhtiöiden tonnistoverotettavasta ton-
nistosta tonnistoverovelvolliseksi hyväksy-
misen jälkeen väliaikaisesti toiminnan laajen-
tamisen johdosta ylittää 50 prosenttia, jos 
2 §:ssä säädetyt edellytykset muutoin täytty-
vät. Hyväksyminen on kuitenkin peruutetta-
va, jos edellytykset eivät täyty Konsernive-
rokeskuksen asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa. 
 

6 luku 

Verotuksen toimittaminen ja ilmoittamisvel-
vollisuus 

31 § 

Verotuksen toimittaminen 

Tonnistoverovelvollisen tonnistoverotuk-
sen toimittaa Konserniverokeskus. 

Konserniverokeskus toimittaa tonnistove-
rovelvollisen tuloverotuksen tonnistovero-
kauteen kuuluvilta verovuosilta. Jos tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksyminen peruute-
taan tai tonnistoverotettava yhtiö purkautuu, 
Konserniverokeskus toimittaa yhtiön tulove-
rotuksen 32 §:ssä tarkoitetuilta verovuosilta. 

Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenet-
telystä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetulta ve-
rovuodelta. Verotuksen toimittamisesta, ve-
rotuksen päättymisestä, verotarkastuksesta, 
veronoikaisusta, jälkiverotuksesta, veronko-
rotuksesta ja seurannaismuutoksesta on so-
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veltuvin osin voimassa, mitä verotusmenette-
lystä annetussa laissa säädetään. 

Konserniverokeskus vahvistaa 13 §:ssä tar-
koitettujen menojäännösten määrän sekä 
15 §:n 2 momentissa tarkoitetun veronalai-
seksi tuloksi enintään luettavan määrän ton-
nistoverokauden ensimmäiseltä verovuodelta 
toimitettavan verotuksen yhteydessä. 
 

32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu verotus toimite-
taan poiketen siitä, mitä muualla tuloverotus-
ta koskevassa lainsäädännössä säädetään, 
kaikilta tonnistoverokauteen kuuluvilta vero-
vuosilta tonnistoverokauden päättymisen jäl-
keen. Verotus päättyy Verohallituksen mää-
räämänä aikana, kuitenkin viimeistään ton-
nistoverokauden päättymistä seuraavan ka-
lenterivuoden  lokakuun loppuun mennessä. 

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu vero määrätään 
10 prosentilla korotettuna tai, jos hyväksy-
minen on peruutettu yhtiön 28 §:n 1 kohdan 
vastaisen menettelyn taikka mainitun pykälän 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
suuden olennaisen laiminlyönnin perusteella, 
40 prosentilla korotettuna. Jos verovelvolli-
nen osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen peruuttaminen tai yhtiön pur-
kaminen on tapahtunut siitä riippumattomista 
tai pakottavista syistä, Konserniverokeskus 
voi alentaa korotusta tai jättää sen kokonaan 
määräämättä. Korotusta voidaan alentaa tai 
se voidaan jättää määräämättä myös silloin, 
kun tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
peruutetaan sen johdosta, että yhtiö on lopet-
tanut tonnistoverotettavan toiminnan harjoit-
tamisen eikä toimintaa ole jatkettu toisessa 
yhtiössä. 

Maksettavalle verolle on suoritettava yhtei-
sökorkoa siten kuin yhteisökorosta sääde-
tään. Yhteisökorko lasketaan kultakin vero-
vuodelta, jolta veroa määrätään, veroilmoi-
tuksen viimeistä antopäivää seuraavasta päi-
västä veron ensimmäiseen eräpäivään. 

Suoritettua tonnistoveroa ei palauteta. 
 

33 § 

Tonnistoveron ennakonkanto 

Tonnistovero suoritetaan ennakonkannossa 
noudattaen soveltuvin osin ennakkoperintä-
lain (1118/1996) säännöksiä. 
 

34 § 

Tuloverotusta koskeva ilmoittamisvelvolli-
suus 

Tonnistoverovelvollinen on velvollinen an-
tamaan veroilmoituksen erikseen tonnistove-
rotettavasta toiminnasta ja tuloverotettavasta 
toiminnasta noudattaen soveltuvin osin, mitä 
veronalaisen tulon ilmoittamisvelvollisuudes-
ta verotusmenettelystä annetussa laissa sää-
detään. 

Yhtiön on lisäksi annettava muut tulovero-
tuksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot 
ja selvityksen sen mukaan kuin valtiovarain-
ministeriön asetuksella säädetään. 
 

35 § 

Tonnistoverotusta varten annettavat tiedot 

Tonnistoverovelvollisen on annettava ton-
nistoveron määräämistä varten tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset sen mukaan kuin valtio-
varainministeriön asetuksella säädetään. 

Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-
moitettava Konserniverokeskukselle 29 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen peruuttamisedel-
lytysten arvioinnin kannalta merkityksellisis-
tä muutoksista. 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

36 § 

Veronhuojennuksen seuranta 

Tämän lain mukaisen veronhuojennuksen 
seurantaa varten Konserniverokeskus laskee 
tonnistoverovelvollisen tonnistoverotettavan 
toiminnan tuloksen noudattaen soveltuvin 
osin tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä 
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sekä Suomea velvoittavia kansainvälisiä so-
pimuksia. 

Laskelmaa laadittaessa tonnistoverovel-
vollisen katsotaan tehneen kaikki ne vähen-
nykset, jotka se olisi enintään voinut vähen-
tää. Tonnistoverotettavan toiminnan käyttö-
omaisuuden hankintamenot vähennetään täs-
sä laskelmassa 14 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 
voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 tai 
32 §:ssä tarkoitettua verotusta Konsernivero-
keskus voi sen estämättä, mitä verotusmenet-
telystä annetussa laissa tai muualla tulovero-
lainsäädännössä säädetään, poiketa tämän 
pykälän mukaisesta laskelmasta. 
 

37 § 

Yhtiön osakkeiden verotusarvo 

Yhtiön varallisuusverolain (1537/1992) 
27 §:ssä tarkoitetun nettovarallisuuden mää-
rää laskettaessa ja nettovarallisuuteen kuulu-
via omaisuuseriä arvostettaessa katsotaan 
omaisuuseristä tehtävät vähennykset tehdyik-
si tonnistoverotettavaan toimintaan kuuluvi-
en varojen osalta tämän lain 36 §:ssä sääde-
tyn määräisenä. 
 

38 § 

Ennakkoratkaisu 

Konserniverokeskus voi verovelvollisen 
kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkorat-
kaisun tämän lain soveltamisesta. Poiketen 
siitä, mitä verotusmenettelystä annetun lain 
84 §:ssä säädetään, keskusverolautakunta ei 
anna ennakkoratkaisua tämän lain soveltami-
sesta tuloverotuksessa.  

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä 
kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan, ja 
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava 
selvitys. 

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on 
hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava 
siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Konserniverokeskuksessa, hallinto-oi-

keudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa kiireellisenä. 

Verotusmenettelystä annetun lain 85 §:ssä 
tarkoitettua ennakkotietoa ei anneta 
1 momentissa tarkoitetussa asiassa.  
 

39 § 

Muutoksenhaku 

Konserniverokeskuksen tämän lain nojalla 
toimittamaan verotukseen haetaan muutosta 
siten kuin verotusmenettelystä annetussa 
laissa säädetään. 

Päätökseen, joka koskee tonnistoverovel-
volliseksi hyväksymistä tai hyväksymisen 
peruuttamista, haetaan muutosta valittamalla 
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin muu-
toksenhausta hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Valitus on käsiteltävä 
kiireellisenä. 

Konserniverokeskuksen ennakkoratkaisus-
ta saa verovelvollinen tai muu muutoksenha-
kuun oikeutettu valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. Muutoksenhausta on muutoin so-
veltuvin osin voimassa, mitä verotusmenette-
lystä annetussa laissa muutoksenhausta vero-
tukseen säädetään. Valitusaika on 30 päivää 
tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla ennakko-
ratkaisu on jätetty antamatta, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 

40 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-
lenterivuonna 2002 alkavalta verovuodelta 
toimitettavassa verotuksessa. 

Tonnistoverokausi alkaa 5 §:n 1 momen-
tista poiketen sen vuonna 2002 alkavan vero-
vuoden alusta, jonka aikana laki on tullut 
voimaan, jos yhtiö esittää sitä koskevan vaa-
timuksen 4 §:n 1 momentissa säädetyssä 
määräajassa tehdyssä hakemuksessa ja ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisen edelly-
tykset ovat täyttyneet verovuoden alusta. 

————— 
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2. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 

6 § 

Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät 
muut julkiset verotustiedot 

Julkisia ovat tiedot: 
1) kiinteistön laskennallisesta kiinteistöve-

rosta sekä kiinteistöverovelvollisen nimestä; 
2) verotuslain (482/1958) 67 §:n mukaises-

ti nähtäville asetetuista veroluokituksesta laa-
dituista asiakirjoista ajantasaistusmerkintöi-
neen; 

3) varallisuusverolain (1537/1992) 26—
29 §:ssä tarkoitettujen osakkeiden, osuuksien 
ja muiden arvopapereiden verotusarvoista; 

4) eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen ve-
ronhuojennuksesta annetun lain (680/1976) 
nojalla veronhuojennuksen saaneen yhteisön 
nimestä sekä siitä, mitä verovuosia huojen-
nus koskee; 

5) tonnistoverolain (   /   ) nojalla tonnisto-
verovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimestä, 
tonnistoverokauden alkamisesta sekä hyväk-
symisen peruuttamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

————— 

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2001 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Ministeri Suvi-Anne Siimes 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 6 §:n 

1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät 
muut julkiset verotustiedot 

Julkisia ovat tiedot:  
1) kiinteistön laskennallisesta kiinteistöve-

rosta sekä kiinteistöverovelvollisen nimestä; 
2) verotuslain (482/1958) 67 §:n mukai-

sesti nähtäville asetetuista veroluokituksesta 
laadituista asiakirjoista ajantasaistusmerkin-
töineen; 

3) varallisuusverolain (1537/1992) 26—
29 §:ssä tarkoitettujen osakkeiden, osuuksi-
en ja muiden arvopapereiden verotusarvois-
ta; 

4) eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen ve-
ronhuojennuksesta annetun lain (680/1976) 
nojalla veronhuojennuksen saaneen yhteisön 
nimestä sekä siitä, mitä verovuosia huojen-
nus koskee. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Kiinteistöverotuksen julkiset tiedot ja eräät 
muut julkiset verotustiedot 

Julkisia ovat tiedot: 
1) kiinteistön laskennallisesta kiinteistöve-

rosta sekä kiinteistöverovelvollisen nimestä; 
2) verotuslain (482/1958) 67 §:n mukai-

sesti nähtäville asetetuista veroluokituksesta 
laadituista asiakirjoista ajantasaistusmerkin-
töineen; 

3) varallisuusverolain (1537/1992) 26—
29 §:ssä tarkoitettujen osakkeiden, osuuksi-
en ja muiden arvopapereiden verotusarvois-
ta; 

4) eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen ve-
ronhuojennuksesta annetun lain (680/1976) 
nojalla veronhuojennuksen saaneen yhteisön 
nimestä sekä siitä, mitä verovuosia huojen-
nus koskee; 

5) tonnistoverolain (   /   ) nojalla tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksytyn yhtiön nimes-
tä, tonnistoverokauden alkamisesta sekä hy-
väksymisen peruuttamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
——— 

 
 


