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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tonnistoverolain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ton-
nistoverolakia. Alusten vetoisuuteen perustu-
van veron määrän laskemisen sijasta siirryt-
täisiin tonnistoverotettavan tulon laskemi-
seen. Tonnistoverotuksen piirissä olevan yh-
tiön jakaman osingon veronalaisuudesta 
osingonsaajan tulona luovuttaisiin ja jaettuun 
osinkoon sovellettaisiin, mitä muualla vero-
lainsäädännössä säädetään osingonsaajan ve-
rotuksesta. 

Tonnistoverotettavaan toimintaan kuulu-
vaksi lisättäisiin nykyistä laajemmin myös it-
se merikuljetustoimintaan olennaisesti liitty-
vät satama-, kuljetus- ja terminaalipalvelut. 
Aluksilla tax-free-myynnin käytössä oleviin 
myymälätiloihin kohdistuvat menot säädet-
täisiin kokonaan vähennyskelpoisiksi kus-
tannuksiksi varustamoyhtiön tuloverotukses-
sa. 

Kaikista varustamon aluksista 60 prosenttia 
edellytettäisiin olevan EU-jäsenmaiden lipun 
alle rekisteröityjä. Itse omistettujen sekä 
vuokralle otettujen alusten osalta edellytettäi-
siin, että niistä 25 prosenttia olisi Suomen li-
pun alla olevia aluksia. 

Tonnistoverotettavaksi tuloksi hyväksyttäi-
siin vuokratulo tilapäisesti ulkopuoliselle 
vuokratusta itse omistetusta tai sellaisesta 
aluksesta, joka on alun perin vuokrattu ton-
nistoverovelvollisen yhtiön käyttöön ilman 
miehistöä. Tällainen aluksesta saatu vuokra-
tulo kuuluisi tonnistoverotuksen piiriin sil-
loin, kun vuokraus kestää kunkin vuokratun 
aluksen osalta enintään kolme vuotta. 

Aikaisemmin tuloverotuksessa vahvistettu-
jen tappioiden vähentäminen sallittaisiin 
muusta kuin tonnistoverotettavasta toimin-
nasta saadusta tulosta siltä osin kuin tappiot 
ovat syntyneet tuloverotettavassa toiminnas-
sa. 

Varustamo voisi tehdä tonnistoverokelpoi-
seen käyttöön pysyvästi tulevien alusten ja 
eräiden ympäristöinvestointien hankintahin-

tojen perusteella vähennyksen tonnistovero-
tukseen siirtymisen hetkellä vahvistettavan 
enimmäistuloutuksen määrästä. Tämä johtai-
si varustamoyrityksen verovelan huojentumi-
seen puolella investoinnin määrästä. Enim-
mäistuloutuksen määrä laskettaisiin kirjanpi-
dossa poistamatta olevan menojäännöksen ja 
verotuksessa vähentämättä olevan menojään-
nöksen erotuksena. Tonnistoverotettavan toi-
minnan jälleenhankintavarausta muutettaisiin 
siten, että sitovan kirjallisen hankintasopi-
muksen tekeminen pidentäisi varauksen voi-
massaoloaikaa. 

Tonnistoverotukseen hyväksyminen voitai-
siin peruuttaa vain niissä tilanteissa, joissa 
tonnistoverotuksen soveltamisen edellytykset 
lakkaavat olemasta voimassa sekä veronkier-
totilanteissa. Samalla tonnistoverojärjestel-
mästä poistamisen yhteydessä määrättäviä 
sanktioita lievennettäisiin. 

Tonnistoverotukseen hakeutuminen olisi jo 
toiminnassa olevien tonnistoverokelpoisten 
yritysten osalta mahdollista 36 kuukauden 
ajan lain voimaantulosta. 

Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
kalenterivuoden 2010 aikana alkavalta vero-
vuodelta toimitettavassa verotuksessa. Lakia 
voitaisiin soveltaa myös ennen lain voimaan-
tuloa vuonna 2010 alkaneen verovuoden ve-
rotuksessa, jos tonnistoverovelvolliseksi hy-
väksymisen edellytykset ovat täyttyneet ve-
rovuoden alusta lukien. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun Euroopan 
yhteisöjen komissio on hyväksynyt ehdotetun 
valtiontuen muutoksen. Lakien voimaantulo-
ajankohdasta säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Suomi on maantieteellisestä sijainnistaan 
johtuen riippuvainen merikuljetuksista. Suo-
men ulkomaankaupasta noin 80 prosenttia 
tapahtuu meritse. Vaikka Suomen satamien 
ulkomaanliikenteen määrä on kasvanut, sa-
manaikaisesti suomalaisten alusten osuus 
kuljetuksista on pienentynyt. Vuonna 2008 
suomalaisten alusten osuus tuonnista oli 
39,1 prosenttia ja viennistä 20,3 prosenttia, 
kun osuus viennistä 1990-luvulla oli yli 
30 prosenttia. Suomalaisten merenkulkualan 
työpaikkojen määrä on vähentynyt viidessä 
vuodessa noin 1 400 henkilöllä noin 7 000 
henkilöön. Muutokset johtuvat varustamoi-
den kovenevasta kansainvälisestä kilpailusta 
Itämeren alueella. Samaan aikaan merilii-
kenne on Itämerellä voimakkaassa kasvussa. 

Liikenteen kasvun on arvioitu jatkuvan 
myös tulevaisuudessa Itämeren rantavaltioi-
den voimakkaan taloudellisen kehityksen 
vuoksi. Suomalaisen merenkulun tulevaisuu-
dennäkymät ovat keskeisesti sidoksissa 
kauppalaivastomme kansainväliseen kilpai-
lukykyyn. 

Euroopan yhteisössä on oltu huolestuneita 
jäsenvaltioiden merenkulun kansainvälisestä 
kilpailukyvystä niin sanottuihin mukavuus-
lippuvaltioihin verrattuna. Niissä varustamo-
jen verotus, miehistökustannukset ja osaksi 
myös aluksille ja miehistön pätevyydelle ase-
tettavat vaatimukset ovat selvästi alhaisem-
mat kuin Euroopan yhteisön jäsenmaissa. Eu-
roopan yhteisön jäsenvaltioiden merenkulku 
käsittää nykyään noin kolmanneksen maail-
man merenkulusta. 

Suomalaisen merenkulun kansainvälisen 
kilpailukyvyn kannalta keskeisiä kilpailija-
maita, joiden lipun alle suomalaista tonnistoa 
on viime vuosina siirtynyt, ovat muun muas-
sa Ruotsi, Viro, Alankomaat, Iso-Britannia, 
Saksa ja Bahama. 

Kansainvälisessä merenkulussa menesty-
neille maille on olennaista alhaisen verotuk-
sen lisäksi sekamiehitysmahdollisuus ja mie-
histökustannustukien täysimääräisyys varsin-
kin lastialuksilla. 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Tonnistoverolaki 

Tonnistoverolaki (476/2002) tuli voimaan 
valtioneuvoston asetuksella (947/2002) 
20 päivänä marraskuuta 2002. Lakia sovellet-
tiin ensimmäisen kerran kalenterivuonna 
2002 alkaneelta verovuodelta toimitettavassa 
verotuksessa.  Lakia on muutettu kaksi ker-
taa.  Vuonna 2004 muutettiin 19 §:n sään-
nöksiä tonnistoverotettavan yhtiön osingon-
jaon seurauksista yhtiöveronhyvitysjärjes-
telmästä luopumisen yhteydessä. Kuluvana 
vuonna muutettiin lain 8 §:ssä olevaa tonnis-
toverotettavan aluksen määritelmää kauppa-
alusluetteloa koskevaa lakimuutosta vastaa-
vaksi. 

Tonnistoverolailla säädetään verojärjestel-
mästä, jota sovelletaan kansainvälistä meri-
liikennettä lasti- tai matkustaja-aluksilla har-
joittaviin varustamoihin. Säädetyt edellytyk-
set täyttävä varustamoyhtiö voi valita tava-
roiden ja matkustajien kuljettamisen ja siihen 
läheisesti liittyvän toiminnan tuottaman voi-
ton säännönmukaisen tuloverotuksen sijasta 
alusten nettovetoisuuden perusteella määräy-
tyvän tonnistoverotuksen. Veron määrä on 
varsin alhainen, sillä kysymyksessä on varus-
tamoille verotuksen kautta myönnettävä val-
tion tuki. Yhtiön harjoittamaan muuhun kuin 
tonnistoverotettavaan toimintaan sovelletaan 
normaaleja tuloverosäännöksiä. 

Yhtiö voi olla tonnistoverotuksen piirissä, 
jos sillä on yksikin itse omistettu ja itse ope-
roitu vähintään 100 bruttotonnin, pääasiassa 
kansainvälisessä meriliikenteessä oleva alus. 
Yhtiö voi samanaikaisesti harjoittaa tulovero-
tuksen alaista toimintaa. Yrityksellä voi olla 
esimerkiksi samanaikaisesti laajakin koti-
maanliikenteessä oleva laivasto, jonka toi-
mintaan ei voida soveltaa tonnistoverolakia. 

Varustamotoimintaa lain voimaantullessa 
harjoittaneella osakeyhtiöllä oli mahdollisuus 
liittyä tonnistoverojärjestelmään vuoden pi-
tuisen määräajan kuluessa eli viimeistään 
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20 päivänä marraskuuta 2003. Varustamo-
toiminnan harjoittamisen aloittavalla uudella 
osakeyhtiöllä on mahdollisuus liittyä tonnis-
toverojärjestelmään kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun yhtiö on rekisteröity. 

Tonnistoverotuksen piiriin hakeutunut yh-
tiö sitoutuu tonnistoverotukseen kymmenen 
vuoden tonnistoverokaudeksi, jonka aikana 
yhtiö maksaa tonnistoveroa yksittäisten vuo-
sien voitollisuudesta tai tappiollisuudesta 
riippumatta. Tonnistoverokauden aikana yh-
tiö ei voi itse halutessaan siirtyä pois tonnis-
toverotuksesta. Veroviranomainen voi kui-
tenkin poistaa yhtiön järjestelmästä, jos hy-
väksymisedellytykset lakkaavat olemasta 
voimassa. Järjestelmästä poistettavalle yhti-
ölle määrätään tulovero takautuvasti tulove-
rotusta koskevien säännösten mukaisesti. Li-
säksi veroa korotetaan vähintään 10 prosen-
tilla ja eräissä tilanteissa enintään 40 prosen-
tilla. Tonnistoverotuksesta poistettu yhtiö ei 
voi enää uudelleen hakeutua tonnistovero-
velvolliseksi. 

Järjestelmää sovelletaan Suomessa yleisesti 
verovelvolliseen yhtiöön tai ulkomailla asu-
van yhtiön Suomessa olevaan kiinteään toi-
mipaikkaan silloin, kun yhtiötä tai kiinteää 
toimipaikkaa tosiasiallisesti johdetaan Suo-
mesta ja yhtiö harjoittaa lastin tai matkustaji-
en kuljettamista tonnistoverotettavilla aluk-
silla Suomesta. Yhtiön tai sen kanssa samaan 
konserniin kuuluvien yhtiöiden aluksista tu-
lee vähintään 25 prosenttia koko aluskannan 
nettovetoisuudesta olla itse omistettuja, 
Suomen alusrekisteriin merkittyjä aluksia. 
Miehistöineen vuokralle otettujen, Euroopan 
unionin jäsenvaltion alusrekisteriin merkitty-
jen alusten nettovetoisuus saa ylittää vain vä-
liaikaisesti 50 prosenttia tonnistoverotettavi-
en alusten vetoisuudesta.  Lisäksi yhtiön tai 
konsernin käytössä voi olla Euroopan unio-
nin jäsenvaltion alusrekisteriin merkittyjä il-
man miehistöä vuokralle otettuja aluksia. 
Tonnistoverojärjestelmä on konsernikohtai-
nen siten, että kaikkien samaan konserniin 
kuuluvien tonnistoverovelvollisuuden edelly-
tykset täyttävien yhtiöiden tulee hakeutua 
tonnistoverotukseen. 

Tonnistoverotettavia ovat alukset, jotka on 
pääasiassa tarkoitettu ja joita käytetään tava-
roiden ja matkustajien kuljettamiseen lähinnä 
kansainvälisessä meriliikenteessä. Alusten 

tulee olla nettovetoisuudeltaan vähintään 
100 tonnia ja niitä on johdettava kaupallisesti 
ja strategisesti Suomesta. Aluksen katsotaan 
olevan kansainvälisessä meriliikenteessä sil-
loin, kun se liikennöi suomalaisen ja ulko-
maisen sataman välillä, ulkomaisten satami-
en välillä tai ulkomaisen sataman ja avome-
ren välillä, ei kuitenkaan silloin, kun se lii-
kennöi yksinomaan kahden samassa valtiossa 
olevan sataman välillä. 

Tonnistoveroa maksetaan alusten vetoisuu-
den perusteella seuraavasti: 
— 0,4 euroa 100 tonnia kohden päivältä 
1 000 tonniin asti, 
— 0,3 euroa 100 tonnia kohden päivältä 
1 000 tonnin ylittävältä osalta 10 000 tonniin 
asti, 
— 0,2 euroa 100 tonnia kohden päivältä 
10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 ton-
niin asti ja  
— 0,1 euroa päivältä 25 000 tonnin ylittäväl-
tä osalta. 

Tonnistoverotuksen piiriin kuuluvat erik-
seen määritetyt kansainvälisestä meriliiken-
teestä ja siihen välittömästi liittyvästä toi-
minnasta saadut tulot. Yhtiöllä voi olla myös 
muita kuin tonnistoverotuksen piiriin kuulu-
via tuloja. Muita tuloja verotetaan yleistä tu-
loverotusta koskevien säännösten perusteella. 

Tonnistoverotettavan tulon ja tuloverotet-
tavan tulon sekä niihin kohdistuvien kulujen 
toisistaan erillään pitäminen on tonnistovero-
järjestelmän keskeisin perusta. Tonnistovero-
tettavan tulon hankkimisesta aiheutuvat kulut 
eivät ole erikseen vähennyskelpoisia tonnis-
toverotuksen piirissä eikä niitä myöskään 
voida vähentää tuloverotettavista tuloista. 
Meno, joka kohdistuu tonnistoverotettavaan 
ja tuloverotettavaan tuloon, on vähennyskel-
poista vain siltä osin kuin se kohdistuu tulo-
verotettavaan tuloon. Korkomenoista ja kurs-
sitappioista vähennyskelpoisia ovat vain ne 
osuudet, jotka vastaavat muuhun kuin tonnis-
toverotettavaan toimintaan liittyvien varojen 
osuutta yhtiön varoista. Ennen tonnistovero-
tukseen siirtymistä syntyneet tappiot eivät 
ole vähennyskelpoisia. 

Tonnistoverotuksen aikana tonnistoverotet-
tavan toiminnan käytössä kokonaan tai osit-
tain olevasta käyttöomaisuudesta ei tehdä 
poistoja verotuksessa eivätkä sen luovutus-
hinnat ole veronalaista tuloa. Tuloverotuksen 
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alaisen toiminnan käyttöomaisuuden vähen-
tämiseen sovelletaan vastaavasti yleisiä 
säännöksiä. Vaikka tonnistoverotettavan toi-
minnan käyttöomaisuuden hankintamenoja ei 
vähennetä verotuksessa, niiden arvoa seura-
taan tekemällä hankintamenoista vuosittaiset 
enimmäispoistot. Kun yritys poistuu tonnis-
toverojärjestelmästä, käyttöomaisuuden pois-
tamattomana hankintamenona yhtiön ensim-
mäisessä tuloverotuksessa pidetään tätä las-
kennallisilla enimmäispoistoilla vähennettyä 
määrää. 

Suomen edullisesta, investointeihin kan-
nustavasta verojärjestelmästä johtuen varus-
tamoyritykset maksavat melko vähän tulove-
roja. Poistojärjestelmän vuoksi käyttöomai-
suusaluksiin kohdistuu Suomessa hyvin suuri 
piilevä verovelka. Velka on muodostunut, 
kun yritys on tehnyt irtaimen kuluvan käyt-
töomaisuudesta poistoja, jotka ovat suurem-
mat kuin niiden taloudellista käyttöaikaa vas-
taavat poistot. Verovelkaa muodostuu myös 
käyttöomaisuuden luovutusten yhteydessä, 
sillä luovutushinnat vähennetään menojään-
nöksestä. Tästä johtuen luovutusvoitto ei tu-
loudu suoraan tuloksi vaan se tuloutuu välil-
lisesti, kun yrityksen poistopohja pienenee. 

Tuloverotuksessa verovelka tuloutuu epä-
suorasti poistopohjan vähenemisen ja tule-
vaisuuden poistojen pienentymisen kautta. 
Tuloverotuksesta tonnistoverojärjestelmään 
siirryttäessä tuloverovelka otetaan huomioon 
siten, että selvitetään tonnistoverotettavaan 
käyttöön tulevan irtaimen kuluvan käyttö-
omaisuuden verotuksessa poistamattoman 
hankintamenon ja käyvän arvon erotuksen 
määrä. Näin määritetty, ennen tonnistovero-
tukseen siirtymistä syntynyt verovelka voi 
tuloutua luovutettaessa omaisuutta tonnisto-
verokauden aikana. Tätä verovelkaa luetaan 
verotettavaksi tuloksi tonnistoverotettavan 
toiminnan käytössä olevaa käyttöomaisuutta 
luovutettaessa vain silloin, kun luovutetun 
omaisuuden luovutushinta ylittää jäljellä ole-
van menojäännöksen määrän ja menojäännös 
muodostuu negatiiviseksi. Näin voi tapahtua 
lähinnä vain silloin, kun aluskanta pienenee 
olennaisesti ja pysyvästi. Verovelkaa ei lueta 
tuloksi, jos varustamo osoittaa, että se tulee 
hankkimaan kolmen seuraavan vuoden aika-
na uutta tonnistoverotettavaan toimintaan 
kuuluvaa käyttöomaisuutta. 

Jos tonnistoverotuksen soveltamisen edel-
lytykset lakkaavat olemasta voimassa, yhtiö 
poistetaan järjestelmästä. Yhtiölle määrätään 
takautuvasti tulovero tonnistoverokauden 
ajalta, ja veroa korotetaan 10 prosentilla. Yh-
tiö voidaan myös poistaa järjestelmästä, jos 
se on osallisena veronkiertojärjestelyyn, an-
taa rahalainaa osakkailleen tai laiminlyö il-
moittamisvelvollisuutta koskevat velvolli-
suudet. Yhtiöllä on mahdollisuus korjata 
mainitut puutteet tai seikat. Ellei yhtiö korjaa 
tilannetta, veroa voidaan korottaa enintään 40 
prosentilla. 

Edellä selostetulla verovelan määrittämistä 
ja tuloutumista koskevalla järjestelmällä ja 
yhtiön tonnistoverotuksesta poistamista kos-
kevilla seuraamuksilla pyritään estämään se 
tilanne, että varustamo voisi vapaasti myydä 
aluksensa pois Suomesta ja näin ollen luopua 
siitä aluskannasta, jonka ylläpitämiseksi ve-
rotuki on tarkoitettu. Koska tonnistoverotet-
tavista aluksista saadut luovutushinnat ovat 
tonnistoverotuksessa verovapaita toisin kuin 
tavallisessa tuloverotuksessa, ilman piilevää 
verovelkaa koskevaa säännöstä järjestelmä 
voisi kannustaa varustamoja alusluovutuk-
siin. 

Tonnistoverovelvollisen yhtiön jakama 
osinko on saajalleen veronalaista tuloa, jotta 
yhtiön jakamaan voittoon kohdistuu ainakin 
yhdenkertainen vero. Tonnistoverotettavan 
toiminnan voitto on alemman verotuksen pii-
rissä niin kauan kuin sitä ei jaeta yhtiöstä sen 
osakkaille. 

Korkomenojen vähennyskelvottomuus ton-
nistoverotuksessa saattaa houkutella kohdis-
tamaan varustamokonsernin velkarahoituk-
sen ensisijaisesti konsernin tuloverotettaviin 
yhtiöihin, jotka voivat tuloverotuksessaan 
vähentää korkomenon. Tonnistoverolain mu-
kaan yhtiön tuloon lisätään yhtiön oman pää-
oman ja vieraan pääoman erotukselle laskettu 
korko, jos vieraan pääoman määrä alittaa 
puolet oman pääoman määrästä. 

Tonnistoverotuksen päätyttyä yhtiö siirtyy 
tuloverotuksen piiriin. Tuloverotuksessa vä-
hennyskelpoisia eivät ole sellaiset erät, jotka 
yhtiön verotuksessa olisi voitu vähentää ton-
nistoverokauden aikana, jos yhtiön verotus 
olisi toimitettu tuloverolain mukaan.  Tonnis-
toverotettavan toiminnan käyttöomaisuuden 
poistamatta olevana hankintamenona tulove-
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rotuksessa pidetään määrää, joka se olisi ol-
lut, jos käyttöomaisuudesta olisi tehty enim-
mäispoistot. 

Tonnistoverovelvollisen tonnistoverotuk-
sen ja tuloverotuksen toimittaa Konsernive-
rokeskus. Tonnistoverotettava yhtiö on vel-
vollinen selvittämään erikseen tonnistovero-
tettavasta toiminnasta saadut tulot sekä niihin 
kohdistuvat menot ja vähennykset sekä varat 
ja velat. Yhtiön on laadittava selvitys niistä 
laskentaperiaatteista, joita yhtiö noudattaa 
sen tulojen sekä niihin kohdistuvien menojen 
kohdistumisesta tonnistoverotettavan ja 
muun toiminnan välillä. Tuloverotus toimite-
taan yleisiä tuloverotusta koskevia menette-
lysäännöksiä noudattaen. Sovellettaviksi tu-
levat muun muassa veron kiertämistä ja ve-
ron korottamista koskevat säännökset. 

Tonnistoverolain tultua voimaan vuonna 
2002 tonnistoverotuksen piiriin on hakeutu-
nut vain yksi varustamo, joka on harjoittanut 
varustamotoimintaa kahdella aluksella. 
 
Merenkulun edistämiseen liittyviä lainsää-
däntöhankkeita 

Merenkulun kilpailukyvyn turvaamiseksi 
miehistökustannusten tukea koskeva lainsää-
däntö uudistettiin kokonaan vuoden 2008 
alusta. Samassa yhteydessä matkustaja-
alustuki vakinaistettiin ja lastialus- sekä mat-
kustaja-alustuki yhtenäistettiin. 

Miehistökustannusten tukea koskevaan 
lainsäädäntöön on tehty tarkennuksia vuoden 
2009 alusta sovellettavaksi säädetyllä lailla 
meriliikenteessä käytettävien alusten kilpai-
lukyvyn parantamisesta annetun lain muut-
tamisesta (967/2008). Tuen piiriä tarkistettiin 
alusryhmien ja miehistökustannusten osalta. 
Tuki laajennettiin Suomen merialueella ko-
timaanliikenteessä oleviin eräisiin lastialuk-
siin ja hinaajiin sekä työntäjiin ja lisäksi ra-

joitetusti verovelvollisten osalta myös mat-
kustaja-aluksiin. Euroopan unionin komissi-
on on hyväksynyt tuen. Laki on tullut voi-
maan 15 päivänä syyskuuta 2009 valtioneu-
voston asetuksella 674/2009. 

Suomen lipun alla olevan kauppalaivaston 
kehitys 2000-luvun alkupuolella on ollut 
taantuvaa. Syyksi voidaan arvioida muun 
muassa koveneva kilpailu Itämeren alueella, 
etenkin Baltian maiden merenkulun kilpailu-
kyvyn kehitys. Ruotsissa ulkomaanliikenteen 
lastialuksilla sekä hinaajilla ja työntäjillä on 
otettu käyttöön sekamiehitys. Tonnistovero-
järjestelyjä on tehty tärkeissä kilpailijamais-
sa, kuten Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa 
ja Isossa-Britanniassa.  

Viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aika-
na alusten ja tonniston määrässä ei ole tapah-
tunut suuria muutoksia. Vuoden 2005 lopus-
sa ulkomaanliikenteessä toimivia aluksia oli 
115, joiden kokonaisbruttovetoisuus oli 
1,37 miljoonaa. Vuoden 2008 lopussa vas-
taavat luvut olivat 120 alusta ja 1,44 miljoo-
naa. Osa vanhemmasta tonnistosta on myyty 
pois ja samanaikaisesti Suomen lipun alle on 
tullut uusia aluksia. Kauppalaivaston keski-
ikä on kuitenkin edelleenkin korkeampi kuin 
EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin. Kauppa-
alusluetteloon merkittyjen suomalaisten alus-
ten keski-ikä on tällä hetkellä 19,5 vuotta. Jä-
senvaltioiden lisäksi Norjassa vastaava luku 
on noin 12 vuotta ja koko maailman kauppa-
laivaston osalta noin 13 vuotta. 

Varustamoiden tilauskanta viime vuosina 
on ollut noin 13 alusta. Viimeisten vuosien 
aikana suomalaisille varustamoille on ollut 
ulkomaanliikenteeseen rakenteilla 17 uudisti-
lausta. Näistä neljä alusta on valmistunut 
vuonna 2007, kaksi alusta on valmistunut 
vuoden 2008 aikana, kaksi alusta on valmis-
tumassa vuonna 2009 ja yhdeksän alusta 
vuosina 2010 ja 2011. 
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Kauppa-alusluetteloon merkityt alukset 2004—2008 

Aluksia vuoden lopussa 2004 2005 2006 2007 2008 

Lastialustuen piirissä 106 100 94 100 101 

Matkustaja-alustuen piirissä 13 15 15 15 19 

Yhteensä 119 115 109 115 120 

Bruttovetoisuus 1 345 229 1 371 368 1 219 217 1 350 902 1 435 571 

 
Suomalaisten merenkulkualan työpaikko-

jen määrä on vähentynyt viime vuosien aika-
na. Henkilötyövuosien vähennys on ollut 
merkittävä. 

Ulkomaanliikenteen aluksilla toimi vuonna 
2008 henkilötyövuosina mitattuna noin 6 600 
henkilöä. Tukijärjestelmän piirissä olevilla 
aluksilla työskentelee tällä hetkellä noin 
5 500 henkilöä, joista matkustaja-aluksilla 
noin 3 500 ja lastialuksilla noin 2 000. Ul-

komaalaisten työntekijöiden, lähinnä ruotsa-
laisten ja virolaisten, osuus Suomen kauppa-
laivaston työntekijöistä oli 3,4 prosenttia 
vuonna 2008. 
 
Merenkulun tuet Suomessa 

Kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille 
on maksettu suoraa tukea 2004—2006 seu-
raavasti: 

 
1 000 euroa  

2004 2005 2006 

Lastialustuki mom. 31.32.41 39 132 39 292 38 039 

Matkustaja-alustuki mom. 31.32.42 23 640 21 700 22 025 

Yhteensä 62 772 60 992 60 064 

 
Kun otetaan huomioon, että vuoden 2007 

alusta matkustaja-alustukea on laajennettu 
lainmuutoksella lastialustuen kaltaiseksi eli 
100 prosenttiin ennakonpidätysten, sosiaali-
turva-, eläke- ja vakuutusmaksujen määrästä, 

lainsäädännössä päätetyt tuet matkustaja-
aluksille ovat vuodesta 2007 vuoteen 2009 
saakka noin 95 miljoonaa euroa vuodessa. 

Vuoden 2010 talousarvioesitykseen sisäl-
tyvät miehistökustannusten tuet: 

 
Meriliikenteessä käytettävien alusten  
kilpailukyvyn parantaminen (31.30.43) 95 673 milj. euroa 

Eräät merimiespalvelut (32.40.51) 1 630 milj. euroa 

Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (33.40.50) 51 000 milj. euroa 

Merityötulovähennys 25 000 milj. euroa 

Yhteensä 173 303 milj. euroa 

Henkilötyövuosia (31.8.2008) 5 300  

Tuet euroa/henkilötyövuosi 32 699  

 
Lukuihin sisältyvät myös merimiespalvelu-

lain (447/2007) mukainen valtion osuus ja 
kaikki valtion osuudet työnantajille meri-
miesten matkakustannuksista, valtion osuus 
Merimieseläkekassan menoista sekä merityö-
tulovähennyksen vaikutus valtiontalouden 
kannalta. 

Vuoden 2010 toteutuma-arvioon, 
173,3 miljoonaan euroon, sisältyvät myös 
valtiovarainministeriön arviot valtion osuu-
desta Merimieseläkekassan (MEK) menoista, 
jotka sisältyvät valtion talousarvioon mo-
mentilla 33.40.50, sekä arvio merityötulovä-
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hennyksen vaikutuksesta valtiontalouden 
kannalta. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys 

Euroopan yhteisön suuntaviivat meriliiken-
teen valtiontuelle 

Euroopan unionin komissio vahvisti jo 
vuonna 1989 ensimmäiset merenkulkualan 
tukijärjestelmiä koskevat suuntaviivat. Tuol-
loin annettujen suuntaviivojen mukainen tuki 
osoittautui kuitenkin riittämättömäksi ja ko-
missio antoi vuonna 1997 tiedonannon 
(EYVL C 205, 5.7.1997, s. 5), jossa vahvis-
tettiin uudet suuntaviivat merenkulun valti-
ontuelle. Vuonna 2002 komissio suoritti seu-
rantatutkimuksen jäsenvaltioiden käyttöönot-
tamien tukitoimenpiteiden vaikutuksista ver-
rattuna vuoden 1997 suuntaviivojen yleisiin 
tavoitteisiin. Selvityksessään komissio päätyi 
siihen, että jäsenvaltioissa, joissa oli otettu 
käyttöön tukitoimenpiteitä varsinkin vero-
helpotusten muodossa, huomattava osa ton-
nistosta oli rekisteröity uudestaan kansallis-
ten lippujen alle. Tukitoimilla oli myönteisiä 
vaikutuksia myös merenkulkualan työllisyy-
teen, aluskannan uudistumiseen ja merilii-
kenteeseen liittyvän teollisuuteen. 

Komissio totesi, että vuoteen 1997 jatkunut 
kehitys, jossa yhteisön lipuista pyrittiin luo-
pumaan, oli kääntynyt. Niissä maissa, joissa 
oli otettu käyttöön vuoden 1997 suuntaviivo-
jen mukaisia toimenpiteitä, yhteisön rekiste-
rien ja yhteisön aluskannan rakenteellinen 
heikkeneminen oli pysähtynyt ja komission 
asettamat tavoitteet oli saavutettu ainakin 
osittain. Komissio katsoi, että valtiontuen 
myöntäminen Euroopan merenkulkualalle on 
edelleen oikeutettua ja että vuoden 1997 
suuntaviivoissa noudatettu lähestymistapa on 
oikea. Näillä perusteilla komissio antoi uu-
den tiedonannon, Komission tiedonanto 
C(2004) 43 – Yhteisön suuntaviivat merilii-
kenteen valtiontuelle (EYVL C 13/3, 
17.1.2004), joka perustui samaan lähestymis-
tapaan kuin aikaisempikin tiedonanto. 

Valtiontuen suuntaviivojen mukaan valti-
ontuki on rajoitettava tavoitteen saavuttami-
sen kannalta pienimpään tarvittavaan mää-
rään, ja se on myönnettävä avoimella tavalla. 
Merenkulun suuntaviivat koskevat kaikkea 

jäsenvaltioiden myöntämää tukea. Valtion vi-
ranomaisten niin kansallisella, alueellisella 
kuin paikallisellakin tasolla myöntämien tu-
kien yhteisvaikutus on aina otettava huomi-
oon arvioitaessa hyväksyttävän kokonaistuen 
määrää. 

Tukiohjelmista saatavalla edulla on helpo-
tettava merenkulkualan kehitystä ja työlli-
syyttä yhteisön etujen mukaisesti. Varusta-
moiden verotuskohteluun liittyvät veroedut 
on siis rajoitettava koskemaan ainoastaan 
merenkulkua. Suuntaviivojen mukaan Eu-
roopan merenkulkualan kilpailukyvyn paran-
taminen on tuen ensisijainen tavoite. Keskei-
siä kriteereitä ovat yhteisömaan lippu ja yh-
teisön merenkulkijoiden työllistäminen. 

Jotta yhteisössä säilyisi tasavertainen, yh-
teisöjen suuntaviivojen mukainen kilpailuti-
lanne, komission johdonmukaisena toiminta-
linjana on sen aikaisemmissa tonnistoverojär-
jestelmiä koskevissa päätöksissä ollut, ettei 
tonnistoverotuksen piiriin saa kuulua sellais-
ten tavaroiden myyntiä tai palveluiden tar-
joamista, jotka eivät liity suoraan merenku-
lun matkustajaliikenteeseen. 

Komissio on todennut, että se on tonnisto-
verojärjestelmien hyväksymistä koskevissa 
päätöksissään vaatinut väärinkäytöksiä kos-
kevien toimenpiteiden käyttöönottoa (eristä-
minen, ring-fencing) sen estämiseksi, että 
muut kuin tukikelpoiset toiminnot hyötyisi-
vät verokohtelusta, joka on tarkoitettu meri-
liikennettä varten. 

Euroopan unionin jäsenmaissa tonnistove-
rojärjestelmä on laajasti käytössä. Ensimmäi-
senä sen otti jo varhain käyttöön Kreikka, 
minkä jälkeen sen käyttö on asteittain levin-
nyt Alankomaihin ja Norjaan (1996), Sak-
saan (1999), Yhdistyneeseen kuningaskun-
taan (2000), Tanskaan, Espanjaan, Suomeen 
ja Irlantiin (2002), Belgiaan ja Ranskaan 
(2003), Italiaan (2005) sekä Puolaan ja Lat-
viaan (2007). Viimeksi vuonna 2008 Norja 
on muuttanut aikaisemman oman järjestel-
mänsä vastaamaan sisällöltään EU:ssa ylei-
sesti käytössä olevia järjestelmiä. 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Suomelle pienenä ja avoimena kansanta-
loutena ulkomaankauppa on erittäin tärkeätä. 
Kauppa suuntautuu pääosin länteen ja on 
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riippuvainen toimivista meriliikenneyhteyk-
sistä. Suomen kauppalaivasto on perinteisesti 
hoitanut ulkomaankaupan tavarankuljetuksis-
ta noin 40 prosenttia. Viime vuosina koti-
maisten kuljetusten suhteellinen osuus on 
kuitenkin laskenut alle 20 prosenttiin kulje-
tuksista. Suomalaisten varustamoiden omis-
taman Suomen lipun alla purjehtivan alus-
kannan säilyminen Suomen alusrekisterissä 
on tärkeää Suomen huoltovarmuuden, alan 
työllisyyden ja merimiesammattitaidon säi-
lyttämiseksi. 

Varustamoelinkeino on arvioinut laissa ole-
van seuraamusjärjestelmän liian ankaraksi ja 
katsonut, että säädetty järjestelmä tulovero-
tuksen aikana syntyneen verovelan käsitte-
lystä on varustamoille epäedullinen. Suomen 
tonnistoverojärjestelmää ei ole näistä syistä 
pidetty kansainvälisesti kilpailukykyisenä. 
Ala ei ole käytännössä ottanut käyttöön voi-
massa olevaa tonnistoverojärjestelmää. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Esityksen tavoitteet 

Esitys liittyy varustamojen verokohtelun 
uudistamista koskevaan, hallituksen kesällä 
2008 tekemään päätökseen merenkulun tuki-
en lisäämisestä. Esityksen ensisijainen tavoi-
te on edistää Suomen lipun alla purjehtivien 
alusten kansainvälistä kilpailukykyä ja säilyt-
tää riittävä suomalainen merialan työvoima 
ja merenkulun osaaminen. Tähän pyritään 
erityisesti saattamalla merenkulkualan vero-
kustannukset kilpailijamaiden tasolle. Tavoit-
teena on, että laki mahdollistaisi varustamoil-
le toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja 
että laki osaltaan kannustaisi uusiin inves-
tointipäätöksiin sekä alusten tuomiseen Suo-
men lipun alle. Tavoitteena on samalla turva-
ta suomalaisten merenkulkijoiden työllisyyt-
tä. 

Tonnistoverojärjestelmien käyttö muissa 
maissa on lisääntynyt merkittävästi sen jäl-
keen, kun tonnistoverotus otettiin käyttöön 
Suomessa. Jotta tonnistoverojärjestelmä tar-
joaisi yhtä suuren veroedun suomalaisille va-
rustamoille kuin EU:n jäsenmaissa yleisesti, 
sitä tulisi uudistaa siten, että se kattaisi mah-
dollisimman laajasti komission merenkulun 

tukia koskevien suuntaviivojen sallimat toi-
minnot. Lain soveltamista tulisi lisäksi muut-
taa yleisesti joustavammaksi, ja seuraamus-
järjestelmää tulisi selkeyttää ja lieventää. 

Suomen edullisesta poistojärjestelmästä 
johtuen varustamoille on kertynyt mittava 
määrä verovelkaa, jonka huojentamista va-
rustamot ovat pitäneet oleellisena kysymyk-
senä tonnistoverojärjestelmän käyttöön otta-
misen kannalta. Verovelan asteittainen huo-
jentaminen mahdollistaisi varustamoiden 
siirtymisen tonnistoverotuksen piiriin ilman 
nykyisen kaltaista piilevän verovelan mak-
suunpanoa aluksia luovutettaessa. 

Tonnistoverojärjestelmään ehdotettavien 
muutosten tavoitteena on tehdä verotuksen 
osalta suomalaisen aluskannan käyttäminen 
varustamoille kilpailukykyiseksi vaihtoeh-
doksi. 

Kansainvälistä kilpailukykyä parantamalla 
voidaan osaltaan turvata myös huoltovar-
muutta, vaikkakin huoltovarmuuden turvaa-
misessa käytetään pääosin muita keinoja. 
Huoltovarmuuden perusta on se, että suoma-
laisessa omistuksessa ja Suomen lipun alla 
oleviin aluksiin sovelletaan Suomen lakia 
myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuden 
turvaamisella on merkitystä erityisesti elin-
tarvike- ja polttoainekuljetuksissa. Huolto-
varmuuden kannalta tärkein merkitys on las-
tialuksilla, mutta myös ropax-lastilautat sekä 
matkustaja-autolautat vastaavat merkittävästä 
osasta tätä liikennettä. Suomessa on tärkeää 
myös tonniston ja miehistön soveltuvuus 
liikkumiseen vaikeissa olosuhteissa talvella. 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Järjestelmän selkeyttämiseksi ehdotetaan, 
että veron määrän laskemisen sijasta siirryt-
täisiin tonnistoverotettavan tulon laskemi-
seen. Ratkaisu olisi samanlainen kuin muissa 
Euroopan talousalueella voimassa olevissa 
tonnistoverojärjestelmissä. Muutoksen jäl-
keen tonnistoverotuksen tason vertaaminen 
muiden maiden tonnistoverotuksen kanssa 
olisi aikaisempaa yksinkertaisempaa ja sel-
keämpää. 

Tonnistoverotuksen piirissä olevan yhtiön 
jakamaan osinkoon ehdotetaan sovellettavak-
si, mitä tuloverolaissa (1535/1992), elinkei-
notulon verottamisesta annetussa laissa 
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(360/1968) ja rajoitetusti verovelvollisen tu-
lon verottamisesta annetussa laissa 
(627/1978) säädetään osingonsaajan verotuk-
sesta. Tämä johtaa Suomen osinkoverojärjes-
telmässä joissakin tilanteissa siihen, että ton-
nistoverotettavaan tuloon ei kohdistu käytän-
nössä yhdenkertaistakaan verotusta. 

Tonnistoverojärjestelmään liittyminen ai-
heuttaa etenkin varustamokonserneissa aikaa 
vievää suunnittelua ja siihen mahdollisesti 
liittyvää konsernirakenteiden muokkaamista. 
Järjestelyiden toteuttaminen saattaa joissakin 
tapauksissa kestää hyvinkin pitkän aikaa. 
Muun muassa yritysrakenteiden tarkoituk-
senmukaista uudistamista varten tonnistove-
rovelvolliseksi hakeutumisen määräaikaa pi-
dennettäisiin siten, että yhtiön olisi haettava 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä kol-
men vuoden kuluessa lain muutoksen voi-
maantulosta. 

Tonnistoverotettavaan toimintaan kuulu-
vaksi lisättäisiin nykyistä laajemmin myös it-
se merikuljetustoimintaan olennaisesti liitty-
vät satama-, kuljetus- ja terminaalipalvelut. 
Tonnistoverotuksen piiriin kuuluisivat ko-
mission merenkulun valtiontukea koskevien 
suuntaviivojen mukaiset satamatoiminnot. 

Tax-free-myynti ei edelleenkään kuuluisi 
tonnistoverotettavaan toimintaan. Aluksilla 
tax-free-myynnin käytössä oleviin myymälä-
tiloihin kohdistuvat menot ovat vähennyskel-
poisia tuloverotuksessa. Ehdotuksen mukaan 
myös myymälätiloihin kohdistuva osuus 
aluksen poistoista olisi vähennyskelpoinen 
meno varustamoyhtiön tuloverotuksessa. 

Tonnistoverokelpoisen tonniston lippuvaa-
timuksia ehdotetaan lievennettäväksi siten, 
että 60 prosenttia varustamon aluksista brut-
tovetoisuuden perusteella laskien edellytet-
täisiin olevan EU:n jäsenmaiden lipun alle 
rekisteröityjä.  Lisäksi edellytettäisiin, että 
alusten bruttovetoisuudesta 25 prosenttia oli-
si Suomen lipun alla olevia aluksia. Alukset 
voisivat olla itse omistettuja tai ilman miehis-
töä vuokralle otettuja aluksia, jotka varusta-
mo varustaa ja joilla se liikennöi. Suomen li-
pun kiintiöön voisi kuulua myös miehistöi-
neen vuokrattu Suomen lipun alaisuuteen 
kuuluva alus, jos se olisi vuokrattu vähintään 
12 kuukauden pituisella vuokrasopimuksella. 

Tonnistoverovelvollisuuden konsernikoh-
taisuutta lievennettäisiin siten, että konser-

niin kuuluvat yhtiöt voisivat valita tonnisto-
verotuksen niiden yhtiöiden osalta itsenäises-
ti, jotka harjoittavat joko pelkästään matkus-
taja-alustoimintaa tai pelkästään rahtialus-
toimintaa. 

Tonnistoverotettavaksi tuloksi ehdotetaan 
hyväksyttäväksi tilapäisestä vuokrauksesta 
saatava vuokratulo, joka saadaan ulkopuoli-
selle vuokratusta itse omistetusta aluksesta 
tai sellaisesta aluksesta, joka on alun perin 
vuokrattu tonnistoverovelvollisen yhtiön 
käyttöön ilman miehistöä. Aluksesta saatu 
vuokratulo kuuluisi tonnistoverotuksen pii-
riin silloin, kun vuokraus on tilapäistä ja kes-
tää vuokratun aluksen osalta enintään kolme 
vuotta. Tilapäisen vuokrauksen kuuluminen 
tonnistoverotuksen piiriin lisää joustavuutta 
varustamon toimintaan. 

Aikaisemmin tuloverotuksessa vahvistettu-
jen tappioiden vähentäminen ehdotetaan sal-
littavaksi muusta kuin tonnistoverotettavassa 
toiminnasta saadusta tulosta siltä osin kuin ne 
ovat syntyneet tuloverotettavassa toiminnas-
sa. Tonnistoverovelvollisen antamaan tai 
saamaan suoritukseen ehdotetaan sovelletta-
vaksi konserniavustuksesta verotuksessa an-
nettua lakia (825/1986) suorituksen antajan 
ja saajan verotuksessa siltä osin kuin kysy-
mys on näiden yhtiöiden tuloverotettavasta 
toiminnasta. Konserniavustusta ei voisi antaa 
tämän lain mukaan määritetystä tonnistove-
rotettavasta tulosta eikä konserniavustusta 
voitaisi antaa tonnistoverotettavaa toimintaa 
varten. 

Tonnistoverotettavan toiminnan jälleen-
hankintavarauksen rakennetta ehdotetaan 
muutettavaksi. Jälleenhankintavarauksen te-
kemisen edellytyksenä ei enää olisi sitovan 
tilaussopimuksen tekeminen. Varaus voitai-
siin tehdä aluksen luovutuksen yhteydessä, 
kun yhtiö osoittaisi, että se aikoo hankkia 
tonnistoverotettavaan toimintaan tulevaa ir-
tainta käyttöomaisuutta. Aluksen toimittami-
sesta tehty sitova kirjallinen tilaussopimus 
pidentäisi jälleenhankintavarauksen voimas-
saoloa. Varaus tuloutuisi silloin, kun tilaus-
sopimus purkautuisi tai muutoin raukeaisi. 
Varustamolle syntyisi aivan uudenlaista jous-
tavuutta alushankintojen tekemiseen, koska 
riippuvuus telakoiden pitkistä toimitusajoista 
vähenisi. 
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Tuloverotuksen aikana ennen tonnistovero-
tukseen siirtymistä varustamolle syntynyttä 
verovelkaa ehdotetaan pienennettäväksi va-
rustamon tekemiä investointeja vastaan. Va-
rustamo voisi tehdä alushankintojen ja eräi-
den ympäristönsuojeluun liittyvien käyttö-
omaisuusinvestointien hankintahintojen mää-
ristä vähennyksen, joka huojentaisi yhtiöllä 
olevan, ennen tonnistoverotukseen siirtymis-
tä kertyneen verovelan määrää puolella in-
vestoinnin määrästä. 

Tonnistoverojärjestelmästä poistamisen yh-
teydessä määrättäviä sanktioita ehdotetaan 
lievennettäväksi. Muissa kuin selkeissä ve-
ronkiertotilanteissa seuraus olisi ainoastaan 
se, että tonnistoverovelvollisuuden peruutta-
misen johdosta yhtiö voitaisiin hyväksyä uu-
delleen tonnistoverovelvolliseksi aikaisintaan 
kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun yhtiö 
on poistettu järjestelmästä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Varustamoyritykset ovat maksaneet yhtei-
söjen tuloveroa vuosina 2003—2007 noin 
30—50 miljoonaa euroa vuosittain. Mikäli 
varustamot siirtyisivät laajassa mitassa ton-
nistoverotuksen piiriin, yhteisöveron tuotto 
voisi alentua vähintään 30—50 miljoonalla 
eurolla vuosittain. Tonnistoverotettavan tulon 
perusteella maksettavaksi pantavan yhteisö-
veron määrä voidaan arvioida noin 0,5 mil-
joonaksi euroksi. 

Tonnistoverotusta on esitetty uudistetta-
vaksi erityisesti siten, että tuloverotuksen ai-
kana syntynyt piilevä verovelka poistettaisiin 
tonnistoverojärjestelmään siirtyvältä varus-
tamoyritykseltä. Varustamoilla oli vuoden 
2008 päättyessä taseisiin kirjattua poistoeroa 
yhteensä noin 600 miljoonaa euroa. Jos ve-
rovelka annettaisiin kokonaan anteeksi, tuen 
määrä olisi tältä osin 26 prosentin verokan-
nalla noin 156 miljoonaa euroa. 

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

Kuntien tuloverot alueellaan toimivilta ton-
nistoverotukseen siirtyviltä varustamoilta vä-
henisivät arviolta vajaalla 7 miljoonalla eu-

rolla vuodessa. Merenkulun tukitoimet koko-
naisuutena kuitenkin edistävät merkittävim-
min juuri samojen kuntien työllisyyttä ja 
elinkeinoelämää, joiden verotuloja tonnisto-
verotukseen siirtyminen vähentäisi. 

Harjoittaessaan toimintaa Suomen lipun al-
la olevilla aluksilla varustamoiden ansaitse-
mat rahtitulot koituvat pääosin Suomen kan-
santalouden hyväksi. Esimerkiksi vuonna 
2007 suomalaisten varustamoiden tulot ul-
komaanliikenteestä olivat 2 196 miljoonaa 
euroa. Tästä kotimaisten alusten osuus oli 
55 prosenttia eli 1 203 miljoonaa euroa. Lop-
puosa oli ulkomailta vuokratuilla aluksilla 
ansaittuja tuloja. Kun varustamoiden ulko-
maanliikenteen tuloista vähennetään menot 
ulkomaille, Suomeen jäi tuloista 1 282 mil-
joonaa euroa. Ilman suomalaista tonnistoa 
kyseinen summa olisi kertynyt ulkomaille. 
 
4.2 Ympäristövaikutukset 

Tonnistoverolakiin tehtävien muutosten 
voidaan odottaa kannustavan varustamoita 
uusimaan aluskantaansa. Aluskannan uusiu-
tumisella olisi välillinen vaikutus laivaliiken-
teestä aiheutuvien päästöjen määrään Itäme-
rellä. Verovelkojen huojentaminen ympäris-
töinvestointeja vastaan kannustaa varusta-
moyrityksiä parantamaan käytössä olevaa 
teknologiaa. Ympäristötekniikkaan tehtävillä 
parannuksilla on välitön vaikutus laivaliiken-
teestä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähen-
tämiseen. 

Suomalaisen tonniston soveltuminen jää-
olosuhteisiin, miehistön koulutus, miehistön 
kokemus talvioloista ja Suomen karikkoisilla 
rannikkovesillä kulkemisesta sekä alusten 
luokitusjärjestelmä olisivat omiaan ennalta 
turvaamaan selviämistä usein vaikeistakin 
olosuhteista ja siten ennalta ehkäisemään 
ympäristöön haitallisesti vaikuttavien onnet-
tomuustilanteiden syntyä. 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Suomen lipun alla purjehtivien alusten lu-
kumäärä vaikuttaa suomalaisten merenkulki-
joiden määrään ja laajemminkin suomalaisen 
merenkulkualan laajuuteen samoin kuin sii-
hen, että alan asiantuntemus pysyy Suomes-
sa. Merenkulkualaan kuuluvat merikuljetus-
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ten lisäksi satamat, erilaiset lastaus- ja pur-
kamistoiminnot, varustamojen muu liiketoi-
minta, merenkulkualan tutkimus- ja koulu-
tustoiminta, merenkulkualan hallinto sekä te-
lakkateollisuus alihankkijoineen. 

Yhteiskunnallisena vaikutuksena voidaan 
pitää myös huoltovarmuuden turvaamista an-
karissa luonnonolosuhteissa ja mahdollisissa 
kriisitilanteissa. Jokapäiväinen elintarvike- ja 
energiahuolto sekä myös muita ulkomaan-
kaupan kuljetuksia on pystyttävä hoitamaan 
Suomen lainsäädännössä edellytetyllä huol-
tovarmuuden turvaavalla tavalla. 
 
5  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausun-
to seuraavilta tahoilta: Ahvenanmaan maa-
kunnan hallitus, Ahvenanmaan lääninhalli-
tus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Huol-
tovarmuuskeskus, Konserniverokeskus, lii-
kenne- ja viestintäministeriö, Merenkulkulai-
tos, Merimieseläkekassa, puolustusministe-
riö, Satamaoperaattorit ry, sisäasiainministe-
riö, Suomen Konepäällystöliitto - Finlands 
Maskinbefälsförbund ry, Suomen Merimies-
Unioni SMU ry, Suomen Satamaliitto, Suo-

men Varustamot ry, työ- ja elinkeinoministe-
riö, Valtiontalouden tarkastusvirasto, valtio-
varainministeriön budjettiosasto ja Verohal-
linto. 
 
6  Muita es i tykseen vaikuttavia 

seikkoja 

6.1 Riippuvuus kansainvälisistä velvoit-
teista  

Ehdotetut lainmuutokset on ilmoitettava 
yhteisöjen merenkulun valtiontukea koskevi-
en suuntaviivojen mukaisesti komissiolle. 
Komissio tutkii, täyttyvätkö ne edellytykset, 
joilla se voi hyväksyä merenkululle annetta-
van valtiontuen perustamissopimuksen 
87 artiklan 3 kohdan ja/tai 86 artiklan 2 koh-
dan nojalla eli valtiontukea koskevien yhtei-
sön sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. 
 
7  Riippuvuus vuoden 2010 talous-

arvioesi tyksestä 

Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Tonnistoverolaki 

2 §. Verovelvollisuus. Pykälän 3 momentis-
sa säädettyjä tonnistoverokelpoisen yhtiön 
ominaisuuksia muutettaisiin joustavammiksi. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä varustamoyrityksen aluskannan bruttove-
toisuudesta tulisi 25 prosenttia olla sen it-
sensä omistamia aluksia, jotka se itse varus-
taa ja joilla se liikennöi.  Alus voisi olla 
myös miehistöineen vuokrattu, jos vuokraso-
pimus olisi vähintään 12 kuukauden mittai-
nen. Sekä itse omistettujen että vuokralle 
otettujen alusten tulisi olla merkitty merilii-
kenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn 
parantamisesta annetun lain mukaiseen 
kauppa-alusluetteloon. Säännöksen mukaan 
varustamoyhtiön aluskannan bruttovetoisuu-

desta voisi enintään 75 prosenttia olla yhtiön 
miehistöineen vuokralle ottamia aluksia. 

Momenttiin lisättäisiin 4 kohta, jossa edel-
lytettäisiin, että yhtiön koko aluskannan brut-
tovetoisuudesta yhteensä vähintään 
60 prosenttia olisi merkitty jonkin Euroopan 
unionin jäsenvaltion alusrekisteriin. Tämä 
vähimmäisosuus sisältäisi myös sen osuuden, 
jonka edellytetään olevan merkitty Suomen 
alusrekisteriin. 

3 §. Verovelvollisuus konsernissa. Pykälän 
1 momentissa oleva viittaus osakeyhtiölaissa 
olevaan konsernin määritelmään muutettai-
siin viittaukseksi uuden voimassa olevan 
osakeyhtiölain vastaavan kohtaan. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan pykälän 1 ja 2 momentissa seloste-
tussa suhteessa keskenään oleva yhtiöt voisi-
vat valita itsenäisesti, siirtyvätkö ne tonnisto-
verotuksen piiriin silloin, kun ne harjoittavat 
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toimintaa eri merenkulun toimialoilla. Näin 
voisi esimerkiksi matkustaja-alusliike-
toimintaa harjoittava varustamoyhtiö olla va-
litsematta tonnistoverotusta, vaikka samaan 
konserniin kuuluva yhtiö, joka harjoittaa rah-
tialusliiketoimintaa, valitsisi tonnistoverotuk-
sen. Edellytyksenä olisi, että yhtiöt harjoitta-
vat liiketoimintaa itsenäisinä liiketoiminta-
kokonaisuuksina, erillisen ja itsenäisen liik-
keenjohdon alaisina. Lisäksi tonnistoverotuk-
sen valitsevaan yhtiöön tulisi siirtää kaikki 
tietyn tyyppiset alukset. Alusten määrittelys-
sä matkustaja-aluksiin ja rahtialuksiin nouda-
tettaisiin meriliikenteessä käytettävien alus-
ten kilpailukyvyn parantamisesta annetun 
lain 3 §:n mukaista määritelmää. Kyseisessä 
lainkohdassa matkustaja-alukseksi määritel-
lään alus, joka saa kuljettaa enemmän kuin 
12 matkustajaa. Tämä aluksen määritelmä 
vastaa matkustaja-aluksen määritelmää, joka 
on ihmishengen turvallisuudesta merellä 
vuonna 1974 tehdyssä kansainvälisessä yleis-
sopimuksessa (SopS 11/1981), niin sanottu 
SOLAS-yleissopimus. Aluksen katsastus-
asiakirjoista käy ilmi, saako alus kuljettaa 
enemmän kuin 12 matkustajaa. 

4 §. Tonnistoverovelvolliseksi hakeutumi-
nen. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin si-
ten, että siitä poistettaisiin tonnistoverolain 
voimaantullessa voimassa ollut 12 kuukau-
den hakeutumisaikaa koskeva säännös. Tä-
män lain voimaantulo sisältää säännöksen 
tämän tonnistoverolain muuttamisesta annet-
tavan lain voimaantullessa noudatettavasta 
36 kuukauden hakeutumisajasta. 

6 §. Tonnistoverotuksen suhde tuloverotuk-
seen. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin si-
ten, että ennen tonnistoverokauden alkua 
syntyneet tappiot säädettäisiin vähennyskel-
poisiksi siltä osin, kuin ne ovat aiheutuneet 
muusta kuin tonnistoverokelpoisesta varus-
tamotoiminnasta. Nämä tappiot olisivat ton-
nistoverokauden aikana vähennyskelpoisia 
vain muusta kuin tonnistoverotuksen piiriin 
kuuluvan toiminnan verotettavasta tulosta. 
Tappioita ei siis voitaisi vähentää miltään 
osin tonnistoverotettavasta tulosta, eli ei sel-
laisiakaan vanhoja vahvistettuja tappioita, 
jotka olisivat aiheutuneet tonnistoverotetta-
vasta toiminnasta ennen tonnistoverokauden 
alkamista. Tällaiset tappiot jäisivät tonnisto-

verokauden aikana kokonaan vähentämättä 
verotuksessa. 

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa 
säädettäisiin tappioiden kohdistamisesta tu-
loverotettavaan toimintaan ja tonnistoverotet-
tavaan toimintaan. Aikaisemmilta vuosilta 
vahvistetut tappiot kohdistettaisiin tulovero-
tettavaan toimintaan ja tonnistoverotettavaan 
toimintaan. Silloin, kun olisi ilmeistä, että 
tappiot ovat syntyneet yrityksen tietyn liike-
toimintakokonaisuuden toiminnasta, tappiot 
kohdistuisivat kyseiseen toimintaan. Mikäli 
yhtiön aikaisempien vuosien tappioita ei olisi 
toiminnan luonteesta, tappiollisen toiminnan 
loppumisesta tai muusta syystä johtuen mah-
dollista kohdistaa tiettyyn liiketoimintaan, 
tappiot kohdistettaisiin samassa suhteessa 
kuin varojen arvostamisesta verotuksessa an-
netun lain (1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu 
yhteisön nettovarallisuus siirtyy tuloverotet-
tavan toiminnan menojäännökseen ja tonnis-
toverotettavaan menojäännökseen. Muun 
kuin elinkeinotoiminnan tulolähteiden tappi-
ot siirtyisivät aina vähennettäväksi tulovero-
tettavan toiminnan vastaavassa tulolähteessä 
menojäännökseen. 

Koska tappioita ei verotuksessa vahvisteta 
eri liiketoimintojen osille erikseen, tappioi-
den kohdistaminen eri toimialoihin olisi 
mahdollista esimerkiksi silloin, kun yhtiölle 
vahvistetut tappiot olisivat selkeästi aiheutu-
neet yhdestä yhtiön harjoittamasta toimialas-
ta. Tappioiden jakaminen eri toimialoille oli-
si mahdollista myös silloin, kun tappion koh-
distuminen tiettyyn toimintaan olisi ilmeistä 
yhtiön ylläpitämän toimialakohtaisen tulok-
senlaskennan perusteella. 

Pykälän nykyinen 3 momentti siirtyisi 
4 momentiksi. 

7 §. Tonnistoverotettavasta toiminnasta 
saadun tulon verotus. Pykälän 1 momentin 
3 kohdan tavaroiden ja matkustajien kuljet-
tamiseen välttämättömästi ja läheisesti liitty-
vien toimintojen luetteloon lisättäisiin lipun-
myynti ja satamaterminaalitoiminnot sekä 
sellainen hallinnollinen ja vakuutustoiminta, 
joka liittyy välittömästi matkustajien tai tava-
ran kuljetukseen. 

Momentissa olevaan tonnistoverotettavan 
toiminnan luetteloon lisättäisiin uusi 6 kohta, 
jossa säädettäisiin tonnistoverotettavaksi tu-
loksi vuokratulo ulkopuoliselle vuokratusta 
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omasta aluksesta tai sellaisesta aluksesta, jo-
ka on alun perin vuokrattu tonnistoverovel-
vollisen yhtiön käyttöön ilman miehistöä. 
Tällaisesta aluksesta saatu vuokratulo kuului-
si tonnistoverotuksen piiriin silloin, kun 
vuokraus olisi tilapäistä ja kestäisi kunkin 
vuokratun aluksen osalta enintään kolme 
vuotta. Tulo kuuluisi kolmen vuoden ajan 
tonnistoverotuksen piiriin. Jos vuokraus jos-
tain syystä jatkuisi vielä tämän jälkeen, olisi 
vuokratulo kolmen vuoden ajanjakson jälkei-
seltä ajalta tuloverotuksen alaista tuloa. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että tonnistoverotettavana tulona pidettäisiin 
kuljetuspalvelun hintaan sisältyvästä satama-
alueen ulkopuolella tapahtuvasta kuljetukses-
ta saatua tuloa, jos tonnistoverovelvollinen 
on ostanut kuljetuksen toiselta yritykseltä, 
myös silloin, kun on kysymys merikuljetuk-
seen liittyvästä lastin kuljetuksesta. Säännös-
tä ei rajattaisi enää henkilökuljetuksiin. 

8 §. Tonnistoverotettava alus. Alusten re-
kisteröintiä koskevat säännökset on uudistet-
tu meriliikenteessä käytettävien alusten kil-
pailukyvyn parantamisesta annetun lain 
muuttamisesta annetussa laissa (967/2008) 
siten, että lain 4 pykälän mukaiseen kauppa-
alusluetteloon merkitään muun muassa sel-
lainen Suomen alusrekisterissä oleva matkus-
taja-alus, lastialus, hinaaja ja työntäjä, joka 
on tarkoitettu tukivuonna toimimaan pääasi-
assa ulkomaan meriliikenteessä. Koska sekä 
matkustaja-alukset että lastialukset merkitään 
mainitun lain mukaiseen kauppa-
alusluetteloon, muutettaisiin pykälän 1 mo-
mentin 1 kohta siten, että siinä määritettäisiin 
sellainen tonnistoverotettava alus, jonka yh-
tiö omistaa ja joka on merkitty Suomen 
kauppa-alusluetteloon. Yhtiön tulee varustaa 
alus ja liikennöidä sillä tai se voi antaa aluk-
sen miehistöineen vuokralle. Yhtiön itse 
omistamaan alukseen rinnastettaisiin sellai-
nen Suomen kauppa-alusluetteloon merkitty 
miehistöineen vuokralle otettu alus, joka olisi 
vuokrattu varustamon käyttöön vähintään 
12 kuukauden mittaisella vuokrasopimuksel-
la. 

Pykälän 1 momentin 2 kohtaa muutettaisiin 
siten, että sen mukaan tonnistoverotettava 
alus voisi olla myös muu kuin Suomen kaup-
pa-alusluetteloon merkitty alus, jonka yhtiö 

ottaa vuokralle ilman miehistöä ja jonka se 
varustaa ja jolla se liikennöi. 

Pykälän 1 momentin 3 kohtaa muutettaisiin 
siten, että sen mukaan tonnistoverotettava 
alus voisi olla myös muu kuin Suomen kaup-
pa-alusluetteloon merkitty yhtiön miehistöi-
neen vuokralle ottama alus, jolla se liikennöi. 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 4 kohta, 
jonka mukaan tonnistoverotettavaksi aluk-
seksi katsottaisiin myös tilapäisesti enintään 
kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä vuokralle 
annettu alus. Esityksessä ehdotetaan myös, 
että vuokrauksesta saatava vuokratulo säädet-
täisiin vastaavalta ajalta tonnistoverotetta-
vaksi tuloksi. 

9 §. Tonnistoverotettavan tulon määrä. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin tonnistove-
rotettavan tulon määrän laskemisesta. Sään-
nökseen sisältyisi tonnistoverotettavan tulon 
asteikko, jonka mukaan tulon määrä lasket-
taisiin. Asteikko olisi aluksen kokoon perus-
tuva ja neliportainen. Tulon määrä määräy-
tyisi aluksen nettovetoisuuden perusteella. 

Tonnistoverotettavan tulon määrä olisi por-
rastettu niin, että 1 000 tonniin asti tulon 
määrä olisi 0,9 euroa 100 tonnia kohden päi-
vässä, 1 000 tonnin ylittävältä osalta 10 000 
tonniin asti 0,7 euroa, 10 000 tonnin ylittä-
vältä osalta 25 000 tonniin asti 0,5 euroa ja 
25 000 tonnia ylittävältä osalta 0,2 euroa. 
 
Esimerkki: 

Nettovetoisuudeltaan 20 000 tonnin aluk-
sen osalta yhdeltä päivältä kertyvän tonnisto-
verotettavan tulon määrä laskettaisiin seuraa-
vasti: 0,9 x 1 000 tn/100 tn + 0,7 x (10 000 - 
1 000)/100 + 0,5 x (20 000 - 10 000)/100 = 
203 euroa. Vuodessa aluksen tonnistoverotet-
tava tulo olisi 74 095 euroa. Yhteisöverokan-
nan mukaan aluksen tuottaman tulon perus-
teella maksettava tonnistovero olisi 0,26 x 
74 095 = 19 264 euroa.  

Pykälään lisätään uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin tonnistoverotettavaan tuloon so-
vellettavaksi 26 prosentin suuruista verokan-
taa, joka vastaa suuruudeltaan yleistä yhtei-
söverokantaa. 

Pykälän 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 
jonka nojalla veroa suoritettaisiin myös niiltä 
päiviltä, jolloin alus ei ole liikenteessä. 

12 §. Käyttöomaisuuden hankintamenon 
vähentäminen. Tuloverotuksessa vähennys-
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kelpoista menoa ovat varustamon harjoitta-
massa tuloverotettavassa toiminnassa synty-
neet menot. Näiden menojen vähentäminen 
tuloverotettavan toiminnan tulosta kohdistaa 
menot verotuksessa oikealla tavalla oikeaan 
tuloon. Kysymys on menojen kohdistamises-
ta tonnistoverotettavaan toimintaan ja tulove-
rotettavaan toimintaan, josta säädetään lain 
11 §:ssä. 

Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, 
että myös osittain tuloverotettavassa käytössä 
olevan käyttöomaisuuden hankintamenon 
vähentäminen tuloverotuksessa tehdään 
mahdolliseksi. Tällöin esimerkiksi aluksella 
tapahtuvaan tuloverotuksen alaiseen myymä-
lätoimintaan kohdistuva osuus aluksen pois-
toista olisi vähennyskelpoista tonnistovero-
tettavan yhtiön tuloverotuksessa. Koska ton-
nistoverotettavan toiminnan ja tuloverotetta-
van toiminnan tuotot ja kulut on pidettävä 
toisistaan erillään, on tuloverotuksen piirissä 
vähennettävien myymälätiloista aiheutuvien 
kulujen määrittämisen tapahduttava käyvän 
hinnan periaatteen mukaisesti. Tuloverotuk-
sen piiriin ei saa siirtyä vähennettäväksi ku-
luja, jotka kohdistuvat tonnistoverotettavaan 
tuloon. Mikäli näin tapahtuisi, tonnistovero-
tuksen muodossa annettava verotuki siirtyisi 
tuloverotuksen piiriin. Tällainen tukien koh-
distuminen tuettavan toiminnan piiristä muu-
hun verotukseen on nimenomaan kielletty 
Euroopan unionin komission antamissa me-
renkulun valtiontukia koskevissa suuntavii-
voissa. 

Tuloverotuksessa vähennyskelpoisten kulu-
jen määrän määrittämisen perusteena tulee 
lähtökohtaisesti pitää käypää vuokraa, silloin 
kun sitä on suoritettu. Silloin, kun myymälä-
tilat ovat varustamon omassa käytössä, vuok-
raa ei ole maksettu. Vähennyskelpoista me-
noa on tällöin se osuus aluksesta maksetusta 
vuokrasta tai se osuus aluksen poistosta, joka 
kohdistuu myymälätiloihin. 

15 §. Ennen tonnistoverotukseen siirtymis-
tä syntynyt verovelka. Pykälään lisättäisiin 
uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin ennen 
tonnistoverotukseen siirtymistä syntyneen 
verovelan huojentamisesta eräitä investointe-
ja vastaan. 

Siinä tapauksessa, että yhtiöllä olevan ton-
nistoverotettavan irtaimen käyttöomaisuuden 
menojäännös muodostuisi negatiiviseksi 

käyttöomaisuuden myynnin seurauksena, voi 
yhtiö kattaa negatiivisuuden jälleenhankinta-
varauksella. Jos negatiivisuutta ei voitaisi 
kokonaan tai pysyvästi kattaa jälleenhankin-
tavarauksellakaan, voi menojäännöksen ne-
gatiivisuus tuloutua yhtiön tuloksi. Tämän tu-
loksi mahdollisesti tuloutuvan negatiivisen 
menojäännöksen enimmäismäärää rajoitetaan 
2 momentissa tarkoitetulla tavalla siksi mää-
räksi, jolla yhtiön tonnistoverotettavan toi-
minnan irtaimen käyttöomaisuuden suunni-
telman mukaisin poistoin vähennetty kirjan-
pitoarvo ylittää verotuksessa poistamattoman 
hankintamenon menojäännöksen tonnistove-
rotukseen siirtymisen hetkellä. Varustamon 
siirtyessä tonnistoverotuksen piiriin Konser-
niverokeskus vahvistaa ensimmäisen tonnis-
toverotettavan verovuoden verotusta toimit-
taessaan määrän, joka enintään voidaan lukea 
yhtiön verotettavaksi tuloksi. 

Varustamo voisi tehdä sen tonnistovero-
kelpoiseen käyttöön pysyvästi tulevien alus-
ten ja eräiden ympäristöinvestointien hankin-
tahintojen perusteella vähennyksen sille ton-
nistoverotukseen siirtymisen hetkellä vahvis-
tettavan enimmäistuloutuksen määrästä. Tä-
mä johtaisi varustamoyrityksen verovelan 
huojentumiseen. Vähennys toteutettaisiin si-
ten, että yhtiölle 2 momentissa säädetyllä ta-
valla määritetyn enimmäistuloutuksen mää-
rästä vähennettäisiin uushankinnan tai ympä-
ristöinvestoinnin määrä kerrottuna suhdelu-
vulla 25/13. Tuloutettavan enimmäismäärän 
pienentäminen tällä tavoin johtaa 26 prosen-
tin suuruisen yhteisöveroprosentin mukai-
seen verovelan huojentumiseen. 
 
Esimerkki: 

Kun varustamo siirtyy tonnistoverotuksen 
piiriin, sille vahvistetaan tonnistoverotettavan 
toiminnan käyttöomaisuuden osalta kirjanpi-
dossa poistamatta olevan arvon ja verotuk-
sessa poistamattoman arvon erotukseksi 
50 miljoonaa euroa. Tämä on samalla se 
määrä, joka voi enintään tuloutua tonnistove-
rotuksessa alusmyyntien yhteydessä. Vero-
velkaa arvoeroon kohdistuu 26 prosentin ve-
rokannalla 13 miljoonaa euroa. Kun yhtiö 
hankkii uuden aluksen, verotuksessa enintään 
tuloksi luettavaa määrää pienennetään 
25/13 osalla hankintamenon määrästä. Jos 
uuden aluksen hankintahinta on 26 miljoonaa 
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euroa, pienennetään tuloksi enintään luetta-
vaa määrää 25/13 x 26 = 50 miljoonalla eu-
rolla. Verovelan määrää hankinta pienentää 
26 prosentin verokannalla 0,26 x 50 miljoo-
naa euroa = 13 miljoonaa euroa. 

Kun varustamo hankkii tonnistoverotetta-
van toiminnan pysyvään käyttöön tulevan 
uuden aluksen, pienennettäisiin edellä kerro-
tulla tavalla pykälän 2 momentissa tarkoitet-
tua tuloksi enintään luettavaa määrää. Yhtiön 
käyttöön tulevaksi alukseksi katsottaisiin 
tonnistoverolain 8 §:ssä tarkoitettu alus, jota 
käytettäisiin 7 §:ssä tarkoitetussa toiminnas-
sa. Säännöstä ei sovellettaisi silloin, kun alus 
hankitaan 3 §:ssä säädetyssä suhteessa ole-
valta kotimaiselta luovuttajalta. Tällä estet-
täisiin verovelan huojentavien hankintojen 
muodostuminen kotimaisilla konsernin sisäi-
sillä kaupoilla. Huojennus liittyisi siten vain 
varustamotoimintaa harjoittavan konsernin 
ulkomailta Suomeen hankkimiin aluksiin. 

Säännöksen tarkoitus on kannustaa varus-
tamoita uusimaan ja mahdollisesti myös li-
säämään aluskantaansa. Sellaisia järjestelyjä, 
joissa verovelkaa huojentavia alushankintoja 
järjestettäisiin ilman liiketaloudellisia syitä 
vain tämän veroedun saamiseksi, olisi vero-
tusta toimitettaessa arvioitava verotusmenet-
telystä annetun lain yleisen veronkiertosään-
nöksen nojalla. Tällaisia toimenpiteitä voisi-
vat olla esimerkiksi tilanteet, joissa alus-
kauppoja tehtäisiin edestakaisilla kaupoilla 
myymällä alus ja myöhemmin hankkimalla 
joko sama tai sitä vastaava alus takaisin. 

Hankittavan aluksen hankintamenon luke-
minen irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menoksi tapahtuisi EVL 30 §:n yleissään-
nöksen mukaisesti sinä verovuonna, kun 
käyttöomaisuus on otettu yhtiön käyttöön. 

Kirjanpitolautakunta on antanut 8 päivänä 
syyskuuta 2009 lausunnon numero 1841, 
Lausunto tonnistoverolakiin liittyvistä kir-
janpitokysymyksistä. Lausunnon mukaan 
uuden aluksen hankinnan aikaan saama 
enimmäistuloutuksen määrän pienentyminen 
tulee kirjata varustamoyrityksen kirjanpitoon 
kertyneestä poistoerosta aiheutuneen verove-
lan pienentymisenä. Lausunnon mukaan ton-
nistoverolain 14 pykälän mukaan tehtävien 
tonnistoverotettavan toiminnan käyttöomai-
suuden arvon laskentaan liittyvien laskennal-
listen poistojen perusteella ei kirjata yhtiön 

taseeseen verovelkaa, koska näitä laskennal-
lisia poistoja ei vähennetä verotuksessa. 

Ympäristönsuojeluinvestoinnilla tarkoite-
taan yleisesti menoa, joka aiheutuu niistä 
ympäristönsuojelutoimenpiteistä, joiden pää-
asiallisena tarkoituksena on käsitellä, vähen-
tää, estää tai poistaa yrityksen toiminnasta 
aiheutuvia päästöjä, jätteitä tai muita ympä-
ristöhaittoja. 

Huojennukseen oikeuttavan menon tulisi 
syntyä hyödykkeestä, joka on hankittu ympä-
ristöhaittojen ennaltaehkäisemiseksi, vähen-
tämiseksi tai korjaamiseksi, tulevan ympäris-
tönsuojelun tason parantamiseksi tai luon-
nonvarojen kestävän käytön edistämiseksi. 
Lisäksi investoinnin eli hankitun hyödykkeen 
odotetaan tuottavan tuloa tai se on tarkoitettu 
käytettäväksi tuotannontekijänä varustamo-
yrityksen toiminnassa jatkuvasti usean tili-
kauden ajan. Säännöksessä tarkoitettuja ym-
päristöinvestointeja olisivat esimerkiksi ym-
päristönsuojelua varten hankitut koneet ja 
laitteet sekä ympäristölainsäädännön noudat-
tamiseksi tarvittavat tekniset laitteet, joita 
käytetään ympäristön tilan valvontaan tai pi-
laantumisen ehkäisemiseen. Menot voisivat 
aiheutua esimerkiksi polttoteknisistä muutos-
töistä, uudesta moottoritekniikasta, savukaa-
sujen puhdistuslaitteista, jätehuoltojärjestel-
mistä tai muista vastaavista ympäristönsuoje-
luinvestoinneista. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa 
säädettäisiin tarkemmin siitä, miten hankitta-
van käyttöomaisuuden tulisi tulla yhtiön py-
syvään käyttöön. Pysyvyysvaatimuksella on 
tarkoitus estää se, että varustamoyritys voisi 
hankkia uutta käyttöomaisuutta, jonka han-
kintamenon perusteella se saisi välittömästi 
poistetuksi osan veroveloistaan ja voisi tä-
män jälkeen luovuttaa saman juuri hankki-
mansa aluksen edelleen tonnistoverotuksen 
suoman veroedun piirissä verovapaasti. Tä-
män vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, että 
hankitun aluksen tulisi olla yhtiön omistuk-
sessa ja tonnistoverottavan toiminnan käytös-
sä vähintään kolmen vuoden ajan. Mikäli 
käyttöomaisuus luovutettaisiin aikaisemmin, 
verovelan huojennus edelleen luovutetun 
aluksen hankintamenon perusteella peruun-
tuisi. 

Pykälän nykyinen 3 momentti siirtyisi 
5 momentiksi, ja samalla sitä muutettaisiin 
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siten, että vaikka tonnistoverotettavan toi-
minnan jälleenhankintavarauksen käyttöaika 
pysyisi ennallaan kolmena vuotena, varauk-
sen tekemisen edellytykseksi ei enää vaadit-
taisi sitovaa tilaussopimusta. Yhtiön tulisi 
osoittaa, että se tulevaisuudessa aikoo hank-
kia uuden aluksen. Sen sijaan sitovan kirjalli-
sen tilaussopimuksen tekeminen uuden aluk-
sen hankinnasta pidentäisi jälleenhankintava-
rauksen käyttöaikaa niin pitkäksi aikaa kuin 
tilaus- tai muu vastaava sopimus olisi sito-
vasti voimassa. Näin ollen jälleenhankintava-
raus ei purkautuisi esimerkiksi sellaisessa ti-
lanteessa, että yhtiö on sitovin sopimuksin ti-
lannut laivanrakennusyritykseltä aluksen, 
vaikka tilauksen toimitusaika olisi hyvinkin 
pitkä tai se pidentyisi tilaajasta riippumatto-
masta syystä. 

Pykälän 4 momentti siirtyisi 6 momentiksi. 
17 §. Tulojen ja menojen selvittäminen. 

Pykälän 1 momentista poistetaan säännös 
kirjanpitoaineiston säilyttämistä koskevasta 
erityisestä 15 vuoden määräajasta. Koska tu-
loverotusta ei enää jälkikäteen toimiteta ta-
kautuvasti, kirjanpitoaineistoa ei ole tarpeen 
säilyttää sille yleisesti kirjanpitolaissa 
(1336/1997) säädettyä säilyttämisaikaa pi-
tempään. 

18 §. Laskennallisen koron tuloksi lukemi-
nen. Pykälän niin sanottua tonnistoverotetta-
van yhtiön ylikapitalisointia koskevaa sään-
nöstä muutettaisiin. Ehdotuksen mukaan yh-
tiön tuloon lisättäisiin yhtiön oman pääoman 
ja vieraan pääoman erotukselle laskettu kor-
ko, jos vieraan pääoman määrä alittaa 1/9 
oman pääoman määrästä. 

19 §. Varojen jakoon kohdistuva verotus. 
Pykälä kumottaisiin. Tonnistoverotettavan 
yhtiön jakamaan osinkoon sovellettaisiin 
osinkoverotuksen säännönmukaisia säännök-
siä. Näin ollen jaettuun osinkoon sovellettai-
siin, mitä muualla verolainsäädännössä, ku-
ten tuloverolaissa, elinkeinotulon verottami-
sesta annetussa laissa ja rajoitetusti verovel-
vollisen tulon verottamisesta annetussa laissa 
säädetään osingonsaajan verotuksesta. Ton-
nistoverotettavalta yhtiöltä saatuun osinkoon 
sovellettaisiin siten muun muassa samoja 
osingon verovapausosuuksia koskevia sään-
nöksiä kuin yleisesti sovelletaan tuloverotet-
tavalta yhtiöltä saatuun osinkoon, vaikka 

tonnistoverotettava yhtiö ei olekaan verovel-
vollinen sen tuottaman voiton perusteella. 

20 §. Sulautuminen. Pykälän 1 momentissa 
oleva pykäläviittaus muutettaisiin viittauk-
seksi elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52 h §:ään. 

21 §. Jakautuminen. Pykälää muutettaisiin 
siten, että kokonaisjakautumisen lisäksi ton-
nistoverovelvollinen yhtiö voisi jakautua 
osittain. Elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain 52 c §:ään on lisätty säännökset osit-
taisjakautumisesta, joita on sovellettu vuoden 
2007 alusta. Osittaisjakautumisessa osakeyh-
tiö siirtää ilman, että se purkautuu, yhden tai 
useamman liiketoimintakokonaisuutensa sel-
laisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhti-
ölle ja samalla jättää vähintään yhden liike-
toimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. 
Tonnistoverolain säännöstä muutettaisiin si-
ten, että tonnistoverotettava yhtiö voi jakau-
tua myös osittain silloin, kun vastaanottavas-
ta yhtiöstä tulee tonnistoverovelvollinen yh-
tiö. Lisäksi pykälän 1 momenttiin tehtäisiin 
tekninen muutos, jolla pykäläviittaus muutet-
taisiin viittaukseksi elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 52 h §:ään. 

22 §. Yhtiön purkaminen. Pykälä kumottai-
siin tarpeettomana, koska tuloverotuksen 
toimittamisesta jälkikäteisesti luovuttaisiin. 
Tonnistoverovelvollisen yhtiön purkautuessa 
noudatettaisiin, mitä purkautumisesta muual-
la verolainsäädännössä säädetään. 

23 §. Konserniavustus. Konserniavustuk-
sen antamista ja saamista koskeva kielto ku-
mottaisiin. Konserniavustuksen antaminen ja 
vastaanottaminen mahdollistaisivat konsernin 
tuloksentasauksen niissä tilanteissa, joissa 
tonnistoverotettava yhtiö harjoittaa myös 
muuta kuin tonnistoverotettavaa toimintaa. 
Tällöin yhtiö voisi vastaanottaa konser-
niavustuksen silloin, kun sen muu kuin ton-
nistoverotettavan toiminta olisi tappiollista. 
Samoin yhtiö, joka harjoittaisi voitollista 
muuta toimintaa, voisi tukea taloudellisesti 
samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, jolla 
olisi tappiollista muuta kuin tonnistoverotet-
tavaa toimintaa. Konserniavustuksen antami-
nen olisi sallittua tonnistoverotettavan yhtiön 
tuloverotettavan toiminnan puitteissa. Ton-
nistoverotettava yhtiö ei voisi kuitenkaan 
missään tilanteessa antaa konserniavustukse-
na tonnistoverolain mukaan määritettyä ton-
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nistoverotettavaa tuloa eikä vastaanottaa 
konserniavustusta silloin, kun se harjoittaisi 
vain tonnistoverotettavaa toimintaa. Saatu 
konserniavustus olisi aina tuloverotettavan 
toiminnan tuloa ja konserniavustuslain yleis-
ten edellytysten tulisi täyttyä. Tällöin muun 
muassa on edellytettävä, että konserniavustus 
annetaan saajan liiketoimintaa varten. 

24 §. Tonnistoverotettavan toiminnan tulo-
verotus tonnistoverovelvollisuuden peruut-
tamisen johdosta. Pykälä kumottaisiin. Ton-
nistoverottavan toiminnan osalta tuloverotus-
ta ei enää toimitettaisi missään tilanteessa 
jälkikäteen. 

25 §. Yhtiön verotus tonnistoverokauden 
päättymisen jälkeen. Pykälän 2 momenttiin 
tehtäisiin tekninen muutos pykäläviittauksen 
takia. 

28 §. Tonnistoverovelvollisuuden voimas-
saolon edellytykset. Pykälän 2 kohdassa ole-
va säännös osakkaille annettavasta rahalai-
nasta kumottaisiin ja samalla pykälän raken-
netta muutettaisiin. Osakaslainaan sovellet-
taisiin, mitä osakaslainan käsittelystä tulove-
rotuksessa yleisesti säädetään, ja lainasta saa-
tu korkotulo olisi tuloverotuksen alaista tu-
loa. Osakaslainan antaminen ei enää johtaisi 
tonnistoverovelvollisuuden peruuttamiseen. 

29 §. Hyväksymisen peruuttaminen. Pykä-
län 5 momenttia muutettaisiin siten, että ton-
nistoverovelvolliseksi hyväksymisen peruut-
tamisen johdosta yhtiö voitaisiin hyväksyä 
uudelleen tonnistoverovelvolliseksi aikaisin-
taan kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun 
yhtiö on poistettu tonnistoverovelvollisten 
luettelosta. 

30 §. Hyväksymisen peruuttamatta jättämi-
nen eräissä tapauksissa. Pykälän 2 moment-
tiin tehtäisiin tekninen muutos tonnistovero-
lain 2 §:ään tehtävien muutosten takia. Aika- 
tai matkaperusteisesti vuokralle otettujen 
alusten osuus yhtiöiden tonnistoverotettavas-

ta tonnistosta saisi olla enintään 75 prosent-
tia. Tätä vastaavasti vuokralle otettujen alus-
ten osuus tonnistosta saisi säännöksessä sää-
detyissä olosuhteissa tilapäisesti ylittää tä-
män osuuden. 

31 §. Verotuksen toimittaminen. Pykälän 
2 momentista kumottaisiin säännös, jonka 
mukaan tonnistoverovelvollisuuden peruun-
tumisen seurauksena yhtiön tuloverotukset 
toimitettaisiin takautuvasti. 

32 §. Verotuksen toimittaminen hyväksymi-
sen peruuttamisen ja yhtiön purkautumisen 
jälkeen. Pykälä kumottaisiin. Tonnistoverot-
tavan toiminnan osalta tuloverotusta ei enää 
toimitettaisi missään tilanteessa jälkikäteen. 

36 §. Veronhuojennuksen seuranta. Pykä-
län 3 momentista poistettaisiin viittaus ku-
mottuun 32 §:ään. 
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan valtio-
neuvoston asetuksella säädettävänä ajankoh-
tana sen jälkeen, kun komissio on todennut 
esityksessä ehdotetun tuen olevan hyväksyt-
tävää merenkululle annettavaa valtion tukea. 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 
olisi jo toiminnassa olevien tonnistoverokel-
poisten yritysten osalta mahdollista 36 kuu-
kauden ajan tämän lain voimaantulosta. 

Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran 
kalenterivuoden 2010 aikana alkavalta vero-
vuodelta toimitettavassa verotuksessa. Jos 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen edel-
lytykset olisivat täyttyneet verovuoden 2010 
alusta, lakia voitaisiin soveltaa ennen lain 
voimaantuloa vuonna 2010 alkaneen vero-
vuoden verotuksessa. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

tonnistoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä kesäkuuta 2002 annetun tonnistoverolain (476/2002) 19, 22, 24 ja 32 §,  
sellaisena kuin niistä on 19 § osaksi laissa 723/2004, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 

1 ja 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §, 12 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 
1 momentti, 18 §, 20 §:n 1 momentti, 21 ja 23 §, 25 §:n 2 momentti, 28 §, 29 §:n 5 momentti, 
30 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti sekä 36 §:n 3 momentti,  

sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti osaksi laissa 1283/2007, sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siir-

tyy 4 momentiksi, ja 15 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin muutettu 3 momentti sekä 4 mo-
mentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi seuraavasti: 
 

2 § 

Verovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
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; 

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 75 prosenttia kaikkien 8 §:ssä 
tarkoitettujen alusten bruttovetoisuudesta; ja 

4) jonka kaikkien 8 §:ssä tarkoitettujen 
alusten bruttovetoisuudesta on enintään 
40 prosenttia muun valtion kuin Euroopan 
unionin jäsenvaltion alusrekisteriin merkitty-
jä aluksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 
12 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluva yh-
tiö voi olla tonnistoverovelvollinen vain, jos 
kaikki samaan konserniin kuuluvat 1 §:ssä ja 
2 §:n 3 momentissa tarkoitetut edellytykset 

täyttävät yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia 
ja yhtiöillä on sama tilikausi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään konsernista, 
ei koske yhtiötä, joka erillisen liikkeenjohdon 
alaisena harjoittaa joko matkustaja-
alusliiketoimintaa tai rahtialusliiketoimintaa 
itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena. 
 

4 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 

Yhtiön on hakeuduttava tonnistoverovel-
volliseksi 3 kuukauden kuluessa yhtiön rekis-
teröinnistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet 

tuloverotettavan toiminnan tappiot vähenne-
tään yhtiön tuloverotettavan toiminnan vero-
tettavasta tulosta siten kuin tuloverolaissa 
(1535/1992) säädetään. 

Yhtiön tappioiden katsotaan kohdistuvan 
tuloverotettavaan toimintaan siltä osin kuin 
on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet tulo-
verotettavassa toiminnassa. Muilta osin tap-
piot siirtyvät samassa suhteessa kuin varojen 
arvostamisesta verotuksessa annetun lain 



 HE 231/2009 vp  
  

 

20 

(1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu nettovaral-
lisuus jakautuu yhtiön tonnistoverotettavaan 
ja tuloverotettavaan toimintaan. Jos yhtiön 
verotuksessa on useita tulolähteitä, tuloläh-
teen vahvistetut tappiot vähennetään yhtiön 
vastaavan tulolähteen verotettavista tuloista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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, tavaran lastauksesta ja purkamises-
ta sekä siihen liittyvästä tavaran väliaikaises-
ta varastoinnista, lipunmyynnistä ja satama-
terminaalitoiminnoista samoin kuin hallin-
nollisesta ja vakuutustoiminnasta, jotka liit-
tyvät välittömästi matkustajien tai tavaran 
kuljetukseen; 

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; 

6) yhtiön tilapäisesti, enintään kolmeksi 
vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antamas-
ta aluksesta saatavasta vuokratulosta.  

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna 
tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella 
tapahtuvasta kuljetuksesta saatua tuloa, jos 
tonnistoverovelvollinen on ostanut kuljetuk-
sen toiselta yritykseltä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Tonnistoverotettava alus 

Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä 
olevista, strategisesti ja kaupallisesti Suo-
mesta johdetuista, pääasiallisesti lastin tai 
matkustajien kuljettamiseen taikka hinaami-
seen tai työntämiseen tarkoitetuista ja käyte-
tyistä aluksista (tonnistoverotettava alus), 
joiden bruttovetoisuus on vähintään 100: 

1) yhtiön omistama meriliikenteessä käy-
tettävien alusten kilpailukyvyn parantamises-
ta annetussa laissa (1277/2007) tarkoitettuun 
kauppa-alusluetteloon merkitty alus, jolla se 
liikennöi tai jonka yhtiö on antanut miehis-
töineen vuokralle; kauppa-alusluetteloon 
merkitty alus, jonka yhtiö vuokraa miehistöi-
neen vähintään 12 kuukauden ajaksi ja jolla 
se liikennöi; 

2) yhtiön omistama tai ilman miehistöä 
vuokralle ottama muu kuin 1 kohdassa tar-
koitettu alus, jonka se varustaa ja jolla se lii-
kennöi; 

3) yhtiön miehistöineen vuokralle ottama 
muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu alus, jolla se 
liikennöi;  

4) yhtiön tilapäisesti, enintään kolmeksi 
vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antama 
alus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Tonnistoverotettavan tulon määrä 

Tonnistoveron määrä lasketaan 8 §:ssä tar-
koitetun aluksen nettovetoisuuden mukaan 
määräytyvän laskennallisen tulon perusteella 
siten, että tuloksi katsotaan jokaista 100 ton-
nia kohden 0,9 euroa päivältä 1 000 tonniin 
asti, 0,7 euroa 1 000 tonnin ylittävältä osalta 
10 000 tonniin asti, 0,5 euroa 10 000 tonnin 
ylittävältä osalta 25 000 tonniin asti ja 
0,2 euroa 25 000 tonnin ylittävältä osalta. 

Tonnistoveron määrä on 26 prosenttia 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketun 
tulon määrästä. 

Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina 
alus ei ole liikenteessä. 
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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 on tuloverotuksessa 
vähennyskelpoinen siltä osin kuin sitä käyte-
tään tuloverotettavassa toiminnassa. Edellä 
10 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen 
hyödykkeiden luovutushinnasta vähennetään 
kuitenkin 14 §:n 2 momentin mukaan lasket-
tu hankintamenon poistamatta oleva määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veronalaiseksi tuloksi luetaan kuitenkin 

tonnistoverokauden aikana yhteensä enintään 
määrä, jolla tonnistoverotettavan toiminnan 
menojäännökseen kuuluvan käyttöomaisuu-
den kirjanpidossa poistamatta oleva hankin-
tameno ylittää tonnistoverotettavan toimin-
nan tuloverotuksessa poistamatta olevan me-
nojäännöksen tonnistoverotukseen siirryttä-
essä. Tuloksi tällä perusteella lukematta jää-
nyt määrä vähennetään tonnistoverotettavan 
toiminnan menojäännökseen luettavan käyt-
töomaisuuden hankintamenoista seuraavina 
verovuosina sitä mukaa kuin hankintamenoja 
syntyy. 

Edellä 1 ja 2 momentin nojalla veronalai-
seksi luettavan tulon enimmäismäärää alen-
netaan 25/13 osalla aluksen hankintamenon 
määrästä, jos alus on hankittu ja otettu pysy-
vään käyttöön tonnistoverovelvollisen yhtiön 
8 §:ssä tarkoitetuksi alukseksi muulta kuin 
yhtiöön 3 §:n 1 ja 2 momentin mukaisessa 
suhteessa olevalta kotimaiselta luovuttajalta. 
Samansuuruinen vähennys voidaan tehdä sel-
laisen irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menon perusteella, jolla korjataan tai ennal-
taehkäistään ympäristölle tai luonnonvaroille 
aiheutuvia haittoja, pienennetään tällaisten 
haittojen vaikutuksia tai edistetään luonnon-

varojen järkevää käyttöä, mukaan lukien 
energiansäästötoimenpiteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö (ympäristöinvestoin-
ti). 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu enim-
mäismäärän alentaminen peruuntuu, jos ve-
rovelvollinen luovuttaa aluksen ennen kuin 
kolme vuotta on kulunut aluksen käyttöön ot-
tamisesta. 

Jos tonnistoverovelvollinen osoittaa aiko-
vansa hankkia luovutusta seuraavan kolmen 
verovuoden aikana tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännökseen luettavaa kuluvaa 
käyttöomaisuutta, 1 ja 2 momentin nojalla 
veronalaiseksi tuloksi luettava määrä vähen-
netään menojäännökseen luettavan kuluvan 
käyttöomaisuuden hankintamenoista (tonnis-
toverotettavan toiminnan jälleenhankintava-
raus). Jälleenhankintavarausta ei lueta ve-
ronalaiseksi tuloksi kolmen seuraavan vero-
vuoden jälkeen, jos verovelvollinen osoittaa 
sitovin kirjallisin sopimuksin tilanneensa uut-
ta tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseen kuuluvaa omaisuutta. Jälleenhankin-
tavaraus luetaan veronalaiseksi tuloksi sinä 
verovuonna, jona tilaussopimus purkautuu tai 
muutoin käy ilmeiseksi, että käyttöomaisuu-
den hankinta on rauennut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Laskennallisen koron tuloksi lukeminen 

Jos tonnistoverovelvollisen taseen vieraan 
pääoman määrä verovuoden päättyessä on 
pienempi kuin 1/9 yhtiön taseen oman pää-
oman määrästä, verovuoden veronalaiseksi 
tuloksi luetaan määrä, joka saadaan vähen-
tämällä oman pääoman 1/9 määrästä vieraan 
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pääoman määrä ja kertomalla näin saatu 
määrä korkoprosentilla, joka on eräistä viite-
koroista annetussa laissa (996/1998) tarkoi-
tettu peruskorko lisättynä yhdellä prosent-
tiyksiköllä. 

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, 
mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52 b ja 52 h §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Jakautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se jakautuu tonnisto-
verovelvollisiksi yhtiöiksi siten kuin elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 
1 momentissa säädetään. Jakautumisessa 
noudatetaan, mitä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 52 c ja 52 h §:ssä sääde-
tään. 

Jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden 
tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös 
ja tuloverotettavan toiminnan menojäännös 
jakautuvat näille yhtiöille samassa suhteessa 
kuin vastaava käyttöomaisuus, arvostettuna 
kirjanpidossa poistamatta olevaan arvoon, jää 
jakautuvalle yhtiölle tai siirtyy vastaanotta-
ville yhtiöille. 

Jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden tu-
loon 15 §:n 2 momentin nojalla enintään lu-
ettavina määrinä pidetään määriä, jotka saa-
daan vähentämällä jakautuvan yhtiön vero-
tuksessa vahvistetusta 15 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta määrästä yhtiön tuloon ennen 
jakautumista 15 §:n nojalla luettu määrä ja 
jakamalla näin saatu määrä jakautuvalle ja 
vastaanottaville yhtiöille 2 momentin mukai-
sessa suhteessa. 

23 § 

Konserniavustus 

Tonnistoverovelvollisen antamaan tai saa-
maan suoritukseen sovelletaan konserniavus-
tuksesta verotuksessa annettua lakia 
(825/1986) suorituksen antajan ja saajan ve-
rotuksessa. Konserniavustus ei saa ylittää 
elinkeinotoiminnasta syntynyttä tuloverotet-
tavan toiminnan tulosta ennen konserniavus-
tuksen vähentämistä. Vastaanotettu konser-
niavustus on aina saajansa tuloverotettavan 
toiminnan tuloa. 
 

25 § 

Yhtiön verotus tonnistoverokauden päättymi-
sen jälkeen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 momentin nojalla vielä vähentämättä oleva 
määrä ja 15 §:n 5 momentissa tarkoitetun 
tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhan-
kintavarauksen määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytykset 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytyksenä on 2 ja 3 §:ssä säädetyn lisäksi, 
että yhtiö selvittää tulonsa ja menonsa siten 
kuin 17 §:ssä säädetään ja että yhtiö ei ole 
osallisena liiketoimessa tai järjestelyssä, jon-
ka tarkoituksena on keinotekoisesti pienentää 
tonnistoverotettavan tulon laskentaperustetta 
tai johon on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoi-
tuksessa, että suoritettavasta tuloverosta va-
pauduttaisiin. 
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29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-

volliseksi peruutetaan, yhtiötä ei voida hy-
väksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi 
ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut pe-
ruuttamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Sama koskee yhtiön toimintaa jatkavaa, sii-
hen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa yh-
tiötä. 
 

30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 75 prosenttia, jos 
2 §:ssä säädetyt edellytykset muutoin täytty-
vät. Hyväksyminen on kuitenkin peruutetta-
va, jos edellytykset eivät täyty Konsernive-
rokeskuksen asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa. 
 

31 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konserniverokeskus toimittaa tonnistove-

rovelvollisen tuloverotuksen tonnistovero-
kauteen kuuluvilta verovuosilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

36 § 

Veronhuojennuksen seuranta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 

voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 §:ssä 
tarkoitettua verotusta Konserniverokeskus 
voi sen estämättä, mitä verotusmenettelystä 
annetussa laissa tai muualla tuloverolainsää-
dännössä säädetään, poiketa tämän pykälän 
mukaisesta laskelmasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-

lenterivuonna 2010 alkavalta verovuodelta 
toimitettavassa verotuksessa. 

Poiketen siitä, mitä 4 §:n 1 momentissa 
säädetään, yhtiön on 4 §:n 3 momentissa 
mainituin poikkeuksin haettava tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymistä 36 kuukauden 
kuluessa tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Poiketen siitä mitä 5 §:n 1 momentissa 
säädetään, tonnistoverokausi voi alkaa sellai-
sen vuonna 2010 alkaneen verovuoden alus-
ta, jonka aikana tämä laki on tullut voimaan, 
jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen 
edellytykset ovat täyttyneet mainitun vero-
vuoden alusta. 

————— 
 
Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

tonnistoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 5 päivänä kesäkuuta 2002 annetun tonnistoverolain (476/2002) 19, 22, 24 ja 32 §,  
sellaisena kuin niistä on 19 § osaksi laissa 723/2004, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 §:n 

1 ja 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §, 12 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 17 §:n 
1 momentti, 18 §, 20 §:n 1 momentti, 21 ja 23 §, 25 §:n 2 momentti, 28 §, 29 §:n 5 momentti, 
30 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti sekä 36 §:n 3 momentti,  

sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti osaksi laissa 1283/2007, sekä 
lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 6 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siir-

tyy 4 momentiksi, ja 15 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, jolloin muutettu 3 momentti sekä 4 mo-
mentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Verovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 
 

 

 

 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Verovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
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; 

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 75 prosenttia kaikkien 8 §:ssä 
tarkoitettujen alusten bruttovetoisuudesta; ja 

4) jonka kaikkien 8 §:ssä tarkoitettujen 
alusten bruttovetoisuudesta on enintään 
40 prosenttia muun valtion kuin Euroopan 
unionin jäsenvaltion alusrekisteriin merkitty-
jä aluksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi olla 

3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä 
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi olla 
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tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki sa-
maan konserniin kuuluvat 1 §:ssä ja 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttä-
vät yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia ja yhti-
öillä on sama tilikausi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki sa-
maan konserniin kuuluvat 1 §:ssä ja 2 §:n 
3 momentissa tarkoitetut edellytykset täyttä-
vät yhtiöt ovat tonnistoverovelvollisia ja yhti-
öillä on sama tilikausi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä 1 momentissa säädetään konsernista, 
ei koske yhtiötä, joka erillisen liikkeenjohdon 
alaisena harjoittaa joko matkustaja-
alusliiketoimintaa tai rahtialusliiketoimintaa 
itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena. 

 
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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 

Yhtiön on hakeuduttava tonnistoverovelvol-
liseksi 3 kuukauden kuluessa yhtiön rekiste-
röinnistä. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet 

tappiot eivät ole verotuksessa vähennyskel-
poisia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet 

tuloverotettavan toiminnan tappiot vähenne-
tään yhtiön tuloverotettavan toiminnan vero-
tettavasta tulosta siten kuin tuloverolaissa 
(1535/1992) säädetään. 

Yhtiön tappioiden katsotaan kohdistuvan tu-
loverotettavaan toimintaan siltä osin kuin on 
ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet tulovero-
tettavassa toiminnassa. Muilta osin tappiot 
siirtyvät samassa suhteessa kuin varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu nettovaral-
lisuus jakautuu yhtiön tonnistoverotettavaan 
ja tuloverotettavaan toimintaan. Jos yhtiön 
verotuksessa on useita tulolähteitä, tuloläh-
teen vahvistetut tappiot vähennetään yhtiön 
vastaavan tulolähteen verotettavista tuloista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadun tu-
lon verotus 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saaduilla 
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, kuten 
1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä lastin ja matkustajien kulje-
tuksesta satama-alueella alukselle ja alukselta, 
aluksen lastauksesta ja purkamisesta sekä ta-
varan lastauksen ja purkamisen edellyttämästä 
väliaikaisesta varastoinnista; 

 
 
 
4) tonnistoverotettavan aluksen antamisesta 

vuokralle miehistöineen edellyttäen, että 
vuokralle ottaja käyttää alusta toiminnassa, 
joka olisi vuokralle antajan harjoittamana ton-
nistoverotettavaa; 

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

 
Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna 

tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hintaan 
sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella tapah-
tuvasta henkilökuljetuksesta saatua tuloa, jos 
tonnistoverovelvollinen on ostanut henkilö-
kuljetuksen toiselta yritykseltä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadun 
tulon verotus 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saaduilla 
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, kuten 
1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä lastin ja matkustajien kulje-
tuksesta satama-alueella alukselle ja alukselta, 
tavaran lastauksesta ja purkamisesta sekä sii-
hen liittyvästä tavaran väliaikaisesta varas-
toinnista, lipunmyynnistä ja satamaterminaa-
litoiminnoista samoin kuin hallinnollisesta ja 
vakuutustoiminnasta, jotka liittyvät välittö-
mästi matkustajien tai tavaran kuljetukseen; 

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; 

6) yhtiön tilapäisesti, enintään kolmeksi 
vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antamasta 
aluksesta saatavasta vuokratulosta. 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna 
tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hintaan 
sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella tapah-
tuvasta kuljetuksesta saatua tuloa, jos tonnis-
toverovelvollinen on ostanut kuljetuksen toi-
selta yritykseltä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Tonnistoverotettava alus 

Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä ole-
vista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta 

8 § 

Tonnistoverotettava alus 

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

 
1) yhtiön omistama, Suomen alusrekisteriin 

merkitty matkustaja-alus ja meriliikenteessä 
käytettävien alusten kilpailukyvyn parantami-
sesta annetussa laissa (1277/2007) tarkoitet-
tuun kauppa-alusluetteloon merkitty lastialus, 
jolla se liikennöi tai jonka yhtiö on antanut 
miehistöineen vuokralle; 

 
 
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 vuokral-
le ottama alus. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkusta-
jien kuljettamiseen taikka hinaamiseen tai 
työntämiseen tarkoitetuista ja käytetyistä 
aluksista (tonnistoverotettava alus), joiden 
bruttovetoisuus on vähintään 100: 

1) yhtiön omistama meriliikenteessä käytet-
tävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
annetussa laissa (1277/2007) tarkoitettuun 
kauppa-alusluetteloon merkitty alus, jolla se 
liikennöi tai jonka yhtiö on antanut miehistöi-
neen vuokralle; kauppa-alusluetteloon merkit-
ty alus, jonka yhtiö vuokraa miehistöineen 
vähintään 12 kuukauden ajaksi ja jolla se lii-
kennöi; 

2) yhtiön omistama tai ilman miehistöä 
vuokralle ottama muu kuin 1 kohdassa tarkoi-
tettu alus, jonka se varustaa ja jolla se liiken-
nöi; 

3) yhtiön miehistöineen vuokralle ottama 
muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu alus, jolla se 
liikennöi; 

4) yhtiön tilapäisesti, enintään kolmeksi 
vuodeksi ilman miehistöä vuokralle antama 
alus. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

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 ylit-
tävältä osalta 10 000 tonniin asti, 0,2 euroa 
10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 tonniin 
asti ja 0,1 euroa 25 000 tonnin ylittävältä osal-
ta. 

 
 
 
 
 
Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina 

alus ei ole ollut liikenteessä. 

9 § 

Tonnistoverotettavan tulon määrä 

Tonnistoveron määrä lasketaan 8 §:ssä tar-
koitetun aluksen nettovetoisuuden mukaan 
määräytyvän laskennallisen tulon perusteella 
siten, että tuloksi katsotaan jokaista 
100 tonnia kohden 0,9 euroa päivältä 
1 000 tonniin asti, 0,7 euroa 1 000 tonnin ylit-
tävältä osalta 10 000 tonniin asti, 0,5 euroa 
10 000 tonnin ylittävältä osalta 25 000 tonniin 
asti ja 0,2 euroa 25 000 tonnin ylittävältä osal-
ta. 

Tonnistoveron määrä on 26 prosenttia 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketun 
tulon määrästä. 

Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina 
alus ei ole liikenteessä. 
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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 momentin 
2 kohdassa tarkoitettujen hyödykkeiden luo-
vutushinnasta vähennetään kuitenkin 14 §:n 
2 momentin mukaan laskettu hankintamenon 
poistamatta oleva määrä. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Käyttöomaisuuden hankintamenon vähentä-
minen 

Tonnistoverotettavan toiminnan käyttö-
omaisuutta on käyttöomaisuus, jota käytetään 
verovuonna yksinomaan tai osittain tonnisto-
verotettavassa toiminnassa. Tällaisen omai-
suuden hankintameno on tuloverotuksessa vä-
hennyskelpoinen siltä osin kuin sitä käytetään 
tuloverotettavassa toiminnassa. Edellä 10 §:n 
2 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen hyö-
dykkeiden luovutushinnasta vähennetään kui-
tenkin 14 §:n 2 momentin mukaan laskettu 
hankintamenon poistamatta oleva määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka 

— — — — — — — — — — — — —  
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-
rusteella lukematta jäänyt määrä vähennetään 
tonnistoverotettavan toiminnan menojäännök-
seen luettavan käyttöomaisuuden hankinta-
menoista seuraavina verovuosina sitä mukaa 
kuin hankintamenoja syntyy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 § 

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veronalaiseksi tuloksi luetaan kuitenkin 

tonnistoverokauden aikana yhteensä enintään 
määrä, jolla tonnistoverotettavan toiminnan 
menojäännökseen kuuluvan käyttöomaisuu-
den kirjanpidossa poistamatta oleva hankin-
tameno ylittää tonnistoverotettavan toiminnan 
tuloverotuksessa poistamatta olevan meno-
jäännöksen tonnistoverotukseen siirryttäessä. 
Tuloksi tällä perusteella lukematta jäänyt 
määrä vähennetään tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännökseen luettavan käyttö-
omaisuuden hankintamenoista seuraavina ve-
rovuosina sitä mukaa kuin hankintamenoja 
syntyy. 

Edellä 1 ja 2 momentin nojalla veronalai-
seksi luettavan tulon enimmäismäärää alen-
netaan 25/13 osalla aluksen hankintamenon 
määrästä, jos alus on hankittu ja otettu pysy-
vään käyttöön tonnistoverovelvollisen yhtiön 
8 §:ssä tarkoitetuksi alukseksi muulta kuin yh-
tiöön 3 §:n 1 ja 2 momentin mukaisessa suh-
teessa olevalta kotimaiselta luovuttajalta. 
Samansuuruinen vähennys voidaan tehdä sel-
laisen irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menon perusteella, jolla korjataan tai ennal-
taehkäistään ympäristölle tai luonnonvaroille 
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Jos tonnistoverovelvollinen osoittaa sitovin 
tilaussopimuksin tai muulla luotettavalla ta-
valla aikovansa hankkia kolmen luovutusta 
seuraavan verovuoden aikana tonnistoverotet-
tavan toiminnan menojäännökseen luettavaa 
kuluvaa käyttöomaisuutta, 1 ja 2 momentin 
nojalla veronalaiseksi tuloksi luettava määrä 
vähennetään menojäännökseen luettavan ku-
luvan käyttöomaisuuden hankintamenoista 
(tonnistoverotettavan toiminnan jälleenhan-
kintavaraus). 

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

aiheutuvia haittoja, pienennetään tällaisten 
haittojen vaikutuksia tai edistetään luonnon-
varojen järkevää käyttöä, mukaan lukien 
energiansäästötoimenpiteet ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttö (ympäristöinvestoin-
ti). 

Edellä 3 momentissa tarkoitettu enimmäis-
määrän alentaminen peruuntuu, jos verovel-
vollinen luovuttaa aluksen ennen kuin kolme 
vuotta on kulunut aluksen käyttöön ottamises-
ta. 

Jos tonnistoverovelvollinen osoittaa aiko-
vansa hankkia luovutusta seuraavan kolmen 
verovuoden aikana tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännökseen luettavaa kuluvaa 
käyttöomaisuutta, 1 ja 2 momentin nojalla ve-
ronalaiseksi tuloksi luettava määrä vähenne-
tään menojäännökseen luettavan kuluvan 
käyttöomaisuuden hankintamenoista (tonnis-
toverotettavan toiminnan jälleenhankintava-
raus). Jälleenhankintavarausta ei lueta ve-
ronalaiseksi tuloksi kolmen seuraavan vero-
vuoden jälkeen, jos verovelvollinen osoittaa 
sitovin kirjallisin sopimuksin tilanneensa uut-
ta tonnistoverotettavan toiminnan menojään-
nökseen kuuluvaa omaisuutta. Jälleenhankin-
tavaraus luetaan veronalaiseksi tuloksi sinä 
verovuonna, jona tilaussopimus purkautuu tai 
muutoin käy ilmeiseksi, että käyttöomaisuu-
den hankinta on rauennut. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Tulojen ja menojen selvittäminen 

Tonnistoverovelvollisen on selvitettävä erik-
seen tonnistoverotettavasta toiminnasta saadut 
tulot ja tuloverotettavat tulot sekä niihin koh-
distuvat menot ja muut vähennykset samoin 
kuin mainittuihin toimintoihin kohdistuvat va-
rat ja velat. Yhtiön on lisäksi säilytettävä kir-
janpitolain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettu kir-
janpitoaineisto mainitussa lainkohdassa tar-
koitetulla tavalla vähintään 15 vuotta sen 
vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on 
päättynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

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 kohdis-
tuvat varat ja velat.  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
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18 §  

Laskennallisen koron tuloksi lukeminen 

Jos tonnistoverovelvollisen taseen vieraan 
pääoman määrä verovuoden päättyessä on 
pienempi kuin puolet yhtiön taseen oman 
pääoman määrästä, verovuoden veronalaiseksi 
tuloksi luetaan määrä, joka saadaan vähentä-
mällä oman pääoman puolesta määrästä vie-
raan pääoman määrä ja kertomalla näin saatu 
määrä korkoprosentilla, joka on eräistä viite-
koroista annetussa laissa (996/1998) tarkoitet-
tu peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksi-
köllä. 

18 § 

Laskennallisen koron tuloksi lukeminen. 

Jos tonnistoverovelvollisen taseen vieraan 
pääoman määrä verovuoden päättyessä on 
pienempi kuin 1/9 yhtiön taseen oman pää-
oman määrästä, verovuoden veronalaiseksi tu-
loksi luetaan määrä, joka saadaan vähentämäl-
lä oman pääoman 1/9 määrästä vieraan pää-
oman määrä ja kertomalla näin saatu määrä 
korkoprosentilla, joka on eräistä viitekoroista 
annetussa laissa (996/1998) tarkoitettu perus-
korko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 
 

 
19 § 

Varojen jakoon kohdistuva verotus 

Tonnistoverovelvollisen jakama osinko on 
saajalleen kokonaan veronalaista tuloa. 
Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän tonnis-
toverovelvolliselta yhtiöltä saama osinko on 
pääomatuloa siltä osin, kuin vastaava osinko 
muulta yhtiöltä saatuna olisi pääomatuloa tai 
verovapaata tuloa tuloverolain (1535/1992) 
33 a §:n ja 33 b §:n 1 momentin nojalla, ja 
ansiotuloa siltä osin, kuin osinko muulta yhti-
öltä saatuna olisi ansiotuloa tai verovapaata 
tuloa tuloverolain 33 b §:n 2 momentin nojal-
la. 

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

19 § 

Varojen jakoon kohdistuva verotus 

(kumotaan) 

 
20 § 

Sulautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se sulautuu toiseen 
tonnistoverovelvolliseen yhtiöön tai kaksi 
tonnistoverovelvollista yhtiötä sulautuu perus-
tamalla uuden tonnistoverovelvolliseksi hy-
väksyttävän yhtiön edellyttäen, että elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 52 a §:ssä 

20 § 

Sulautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se sulautuu toiseen 
tonnistoverovelvolliseen yhtiöön tai kaksi ton-
nistoverovelvollista yhtiötä sulautuu perusta-
malla uuden tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
syttävän yhtiön edellyttäen, että elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 52 a §:ssä su-
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sulautumiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Sulautumisessa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52 b ja 52 g §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lautumiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Sulautumisessa noudatetaan, mitä elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 52 b ja 
52 h §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Jakautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se jakautuu kahdeksi 
tai useammaksi tonnistoverovelvolliseksi yh-
tiöksi, jos elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain 52 c §:n 1 momentissa säädetyt edel-
lytykset täyttyvät. Jakautumisessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä elinkeinotulon ve-
rottamisesta 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 vastaanot-
taville yhtiöille. 
 

Vastaanottavien yhtiöiden tuloon 
15 §:n 2 momentin nojalla enintään luettavina 
määrinä pidetään määriä, jotka saadaan vä-
hentämällä jakautuvan yhtiön verotuksessa 
vahvistetusta 15 §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta määrästä yhtiön tuloon ennen jakautu-
mista 15 §:n nojalla luettu määrä ja jakamalla 
näin saatu määrä vastaanottaville yhtiöille 
2 momentin mukaisessa suhteessa. 

21 § 

Jakautuminen 

Tonnistoverovelvollisen ei katsota purkau-
tuvan verotuksessa, jos se jakautuu tonnisto-
verovelvollisiksi yhtiöiksi siten kuin elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 
1 momentissa säädetään. Jakautumisessa 
noudatetaan, mitä elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 52 c ja 52 h §:ssä sääde-
tään. 
 

Jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden 
tonnistoverotettavan toiminnan menojäännös 
ja tuloverotettavan toiminnan menojäännös 
jakautuvat näille yhtiöille samassa suhteessa 
kuin vastaava käyttöomaisuus, arvostettuna 
kirjanpidossa poistamatta olevaan arvoon, 
jää jakautuvalle yhtiölle tai siirtyy vastaanot-
taville yhtiöille. 

Jakautuvan ja vastaanottavien yhtiöiden tu-
loon 15 §:n 2 momentin nojalla enintään luet-
tavina määrinä pidetään määriä, jotka saa-
daan vähentämällä jakautuvan yhtiön vero-
tuksessa vahvistetusta 15 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta määrästä yhtiön tuloon ennen 
jakautumista 15 §:n nojalla luettu määrä ja 
jakamalla näin saatu määrä jakautuvalle ja 
vastaanottaville yhtiöille 2 momentin mukai-
sessa suhteessa. 
 

 
22 §

Yhtiön purkaminen 

Tonnistoverovelvollisen yhtiön purkautues-
sa sovelletaan, mitä 24 §:ssä säädetään. Pur-
kautuvan yhtiön verotuksessa sovelletaan li-
säksi, mitä elinkeinotulon verottamisesta an-
netun lain 51 d §:ssä säädetään purkautuvan 
yhtiön veronalaiseksi luovutushinnaksi luetta-
vista määristä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

22 § 

Yhtiön purkaminen 

(kumotaan) 
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myös muuhun kuin 20 §:ssä tarkoitettuun su-
lautumiseen ja 21 §:ssä tarkoitettuun jakautu-
miseen. 
 

23 § 

Konserniavustus 

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

23 § 

Konserniavustus 

Tonnistoverovelvollisen antamaan tai saa-
maan suoritukseen sovelletaan konserniavus-
tuksesta verotuksessa annettua lakia 
(825/1986) suorituksen antajan ja saajan vero-
tuksessa. Konserniavustus ei saa ylittää elin-
keinotoiminnasta syntynyttä tuloverotettavan 
toiminnan tulosta ennen konserniavustuksen 
vähentämistä. Vastaanotettu konserniavustus 
on aina saajansa tuloverotettavan toiminnan 
tuloa. 
 

 
24 §

Tonnistoverotettavan toiminnan tuloverotus 
tonnistoverovelvollisuuden peruuttamisen joh-

dosta 

 Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen 29 §:n mukaisesti peruutetaan, yhtiölle 
määrätään tulovero tonnistoverotettavan toi-
minnan tuottamasta tulosta tonnistoverokau-
delta noudattaen näiltä verovuosilta toimitet-
tavissa verotuksissa sovellettavia tulovero-
lainsäädännön säännöksiä ja kansainvälisten 
sopimusten määräyksiä. Tuloveroa määrättä-
essä 21 §:ssä tarkoitetulla tavalla jakautuneen 
yhtiön tonnistoverotettavan toiminnan tuotta-
ma tulo jaetaan vastaanottavien yhtiöiden ve-
rotettavaksi samassa suhteessa kuin tonnisto-
verotettavan toiminnan menojäännös on siir-
tynyt 21 §:n 2 momentin nojalla vastaanotta-
ville yhtiöille. 

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-

24 §  

Tonnistoverotettavan toiminnan tuloverotus 
tonnistoverovelvollisuuden peruuttamisen joh-

dosta 

(kumotaan) 
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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 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 

30 §:ssä säädettyä menojäännöstä laskettaessa 
menojäännöksenä 1 momentissa tarkoitetun 
verovuoden alussa pidetään tuloverotettavan 
toiminnan menojäännöksen ja tonnistoverotet-
tavan toiminnan menojäännöksen yhteismää-
rää tonnistoverokauden päättyessä. Meno-
jäännöksestä vähennetään 15 §:n 2 momentin 
nojalla vielä vähentämättä oleva määrä ja 
15 §:n 3 momentissa tarkoitetun jälleenhan-
kintavarauksen määrä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

25 § 

Yhtiön verotus tonnistoverokauden päättymi-
sen jälkeen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 

30 §:ssä säädettyä menojäännöstä laskettaessa 
menojäännöksenä 1 momentissa tarkoitetun 
verovuoden alussa pidetään tuloverotettavan 
toiminnan menojäännöksen ja tonnistoverotet-
tavan toiminnan menojäännöksen yhteismää-
rää tonnistoverokauden päättyessä. Meno-
jäännöksestä vähennetään 15 §:n 2 momentin 
nojalla vielä vähentämättä oleva määrä ja 
15 §:n 5 momentissa tarkoitetun tonnistovero-
tettavan toiminnan jälleenhankintavarauksen 
määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
28 § 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytykset 

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

1) ei ole osallisena liiketoimessa tai järjeste-
lyssä, jonka tarkoituksena on keinotekoisesti 
pienentää tonnistoveron laskentaperustetta tai 
johon on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituk-
sessa, että suoritettavasta tuloverosta tai ton-
nistoverosta vapauduttaisiin; 

2) ei anna rahalainaa osakkailleen taikka yh-
tiöön 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa oleville 
yhteisöille tai niiden osakkaille eikä poikkea 
muun mainituille tahoille myöntämänsä rahoi-
tuksen suhteen ehdoista, joita se noudattaa toi-
sistaan riippumattomien osapuolten välillä; 

3) noudattaa ilmoittamisvelvollisuutta kos-
kevia säännöksiä; ja 

4) noudattaa, mitä 17 §:ssä säädetään. 

28 § 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytykset 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytyksenä on 2 ja 3 §:ssä säädetyn lisäksi, 
että yhtiö selvittää tulonsa ja menonsa siten 
kuin 17 §:ssä säädetään ja että yhtiö ei ole 
osallisena liiketoimessa tai järjestelyssä, jon-
ka tarkoituksena on keinotekoisesti pienentää 
tonnistoverotettavan tulon laskentaperustetta 
tai johon on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoi-
tuksessa, että suoritettavasta tuloverosta va-
pauduttaisiin. 
 



 HE 231/2009 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

34 

 

 

 
29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 

29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-

volliseksi peruutetaan, yhtiötä ei voida hy-
väksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi 
ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut pe-
ruuttamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Sama koskee yhtiön toimintaa jatkavaa, sii-
hen 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa yh-
tiötä. 
 

 
30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 

voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä, 
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa 
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai matkape-
rusteisesti vuokralle ottamien alusten osuus 
yhtiöiden tonnistoverotettavasta tonnistosta 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen jäl-
keen väliaikaisesti toiminnan laajentamisen 
johdosta ylittää 50 prosenttia, jos 2 §:ssä sää-
detyt edellytykset muutoin täyttyvät. Hyväk-
syminen on kuitenkin peruutettava, jos edel-
lytykset eivät täyty Konserniverokeskuksen 
asettamassa kohtuullisessa määräajassa. 

30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 75 prosenttia, jos 
2 §:ssä säädetyt edellytykset muutoin täytty-
vät. Hyväksyminen on kuitenkin peruutetta-
va, jos edellytykset eivät täyty Konsernive-
rokeskuksen asettamassa kohtuullisessa mää-
räajassa. 

 
31 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konserniverokeskus toimittaa tonnistovero-

velvollisen tuloverotuksen tonnistoverokau-
teen kuuluvilta verovuosilta. Jos tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksyminen peruutetaan tai 
tonnistoverotettava yhtiö purkautuu, Konser-
niverokeskus toimittaa yhtiön tuloverotuksen 
32 §:ssä tarkoitetuilta verovuosilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

31 § 

Verotuksen toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konserniverokeskus toimittaa tonnistovero-

velvollisen tuloverotuksen tonnistoverokau-
teen kuuluvilta verovuosilta. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu verotus toimite-
taan poiketen siitä, mitä muualla tuloverotusta 
koskevassa lainsäädännössä säädetään, kaikil-
ta tonnistoverokauteen kuuluvilta verovuosilta 
tonnistoverokauden päättymisen jälkeen. Ve-
rotus päättyy Verohallituksen määräämänä ai-
kana, kuitenkin viimeistään tonnistoverokau-
den päättymistä seuraavan kalenterivuoden 
lokakuun loppuun mennessä. 

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu vero määrätään 
10 prosentilla korotettuna tai, jos hyväksymi-
nen on peruutettu yhtiön 28 §:n 1 kohdan vas-
taisen menettelyn taikka mainitun pykälän 
3 kohdassa tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
suuden olennaisen laiminlyönnin perusteella, 
40 prosentilla korotettuna. Jos verovelvollinen 
osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi hyväk-
symisen peruuttaminen tai yhtiön purkaminen 
on tapahtunut siitä riippumattomista tai pakot-
tavista syistä, Konserniverokeskus voi alentaa 
korotusta tai jättää sen kokonaan määräämät-
tä. Korotusta voidaan alentaa tai se voidaan 
jättää määräämättä myös silloin, kun tonnis-
toverovelvolliseksi hyväksyminen peruutetaan 
sen johdosta, että yhtiö on lopettanut tonnis-
toverotettavan toiminnan harjoittamisen eikä 
toimintaa ole jatkettu toisessa yhtiössä. 

Maksettavalle verolle on suoritettava yhtei-
sökorkoa siten kuin yhteisökorosta säädetään. 
Yhteisökorko lasketaan kultakin verovuodel-
ta, jolta veroa määrätään, veroilmoituksen vii-
meistä antopäivää seuraavasta päivästä veron 
ensimmäiseen eräpäivään. 

Suoritettua tonnistoveroa ei palauteta. 

32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

(kumotaan) 

 
36 §

Veronhuojennuksen seuranta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 

voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 tai 
32 §:ssä tarkoitettua verotusta Konsernivero-
keskus voi sen estämättä, mitä verotusmenet-

36 §

Veronhuojennuksen seuranta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 

voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 §:ssä 
tarkoitettua verotusta Konserniverokeskus voi 
sen estämättä, mitä verotusmenettelystä anne-
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telystä annetussa laissa tai muualla tulovero-
lainsäädännössä säädetään, poiketa tämän py-
kälän mukaisesta laskelmasta. 

tussa laissa tai muualla tuloverolainsäädän-
nössä säädetään, poiketa tämän pykälän mu-
kaisesta laskelmasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-

lenterivuonna 2010 alkavalta verovuodelta 
toimitettavassa verotuksessa. 

Poiketen siitä, mitä 4 §:n 1 momentissa 
säädetään, yhtiön on 4 §:n 3 momentissa 
mainituin poikkeuksin haettava tonnistovero-
velvolliseksi hyväksymistä 36 kuukauden ku-
luessa tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Poiketen siitä mitä 5 §:n 1 momentissa sää-
detään, tonnistoverokausi voi alkaa sellaisen 
vuonna 2010 alkaneen verovuoden alusta, 
jonka aikana tämä laki on tullut voimaan, jos 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksymisen edelly-
tykset ovat täyttyneet mainitun verovuoden 
alusta. 

——— 
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