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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tonnistovero-
lain muuttamisesta ja tonnistoverolain muuttamisesta an-
netun lain kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ton-
nistoverolakia. Samalla tonnistoverolain 
muuttamisesta joulukuussa 2009 annettu laki 
kumottaisiin ennen sen voimaantuloa, koska 
Euroopan unionin komissio ei ole hyväksy-
nyt kaikkia sen säännöksiä. Esityksen mu-
kaan lakiin tehtäisiin ne muutokset, jotka 
komissio on hyväksynyt sekä ne muutokset, 
jotka komissio on edellyttänyt tehtäviksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ton-
nistoverokelpoisten alusten lippuvaatimuk-
sia, tonnistoveron laskemista, osinkojen ve-
rotusta, tonnistoverovelvollisuuden konser-
nikohtaisuutta, aikaisemmin tuloverotuksessa 
vahvistettujen tappioiden vähentämistä sekä 
konserniavustusta koskevia säännöksiä siten 
kuin kumottavaksi ehdotetussa laissa on sää-
detty. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan varustamon bruttotonnistosta 

tulisi aina olla vähintään 20 prosenttia sellai-
sia aluksia, joilla se itse harjoittaa laissa tar-
koitettua toimintaa. Hinaajia ja tonnistovero-
tettavan toiminnan liitännäistoimintoja kos-
kevia määritelmiä tarkennettaisiin. Säännöstä 
käyttöomaisuuden luovutuksen yhteydessä 
tuloksi enintään luettavan määrän laskemi-
sesta ehdotetaan muutettavaksi ja lakiin eh-
dotetaan lisättäväksi säännös enimmäismää-
rään sisältyvän verovelan huojentamisesta 
sekä tonnistoverokauden alkamista edeltä-
neenä verovuonna ostetun aluksen enim-
mäispoistosta tuloverotuksessa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 2012. Tonnistovero-
lain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen 
kerran kalenterivuonna 2011 alkaneelta ve-
rovuodelta toimitettavassa verotuksessa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

Voimassa olevaa tonnistoverolakia 
(476/2002), jäljempänä voimassa oleva laki, 
on muutettu tonnistoverolain muuttamisesta 
annetulla lailla (1249/2009), jäljempänä vuo-
den 2009 laki, joka on vahvistettu 22 päivänä 
joulukuuta 2009 ja joka on säädetty tulemaan 
voimaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana. Vuoden 2009 lain voi-
maansaattamisen edellytyksenä on, että Eu-
roopan unionin komissio hyväksyy lain 
säännökset merenkululle annettavana valtion 
tukena. Euroopan unionin toiminnasta anne-
tun sopimuksen, jäljempänä SEUT, 108 artik-
lan 3 kohdan mukaan komissiolle on annet-
tava tieto valtiontuen myöntämistä tai muut-
tamista koskevasta suunnitelmasta niin ajois-
sa, että se voi esittää huomautuksensa. Toi-
menpidettä ei saa toteuttaa ennen kuin ko-
missio on antanut asiassa päätöksen. Jos ko-
missio katsoo, että suunniteltu toimenpide ei 
sovellu Euroopan yhteismarkkinoille, se voi 
aloittaa virallisen tutkintamenettelyn. 

Suomi teki 26 päivänä helmikuuta 2010 
tonnistoverolain muutoksesta SEUT 108 ar-
tiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen ko-
missiolle, esinotifikaation komission asia-
numero on PN51/2010. Asia on alustavan 
käsittelyn jälkeen notifioitu komissiolle 
14 päivänä lokakuuta 2010, komission käsit-
telynumero on N448/2010. Komissio on il-
moittanut Suomen viranomaisille notifioin-
timenettelyn aikana, ettei vuoden 2009 laki 
täytä kaikilta osin niitä edellytyksiä, jotka 
komissio asettaa Euroopan yhteismarkkinoil-
le soveltuvalle tonnistoverojärjestelmälle. 
Suomen viranomaiset ovat notifiointimenet-
telyn yhteydessä ilmoittaneet sitoutuneensa 
noudattamaan valtiontukisääntöjä ja jättä-
mään panematta täytäntöön vuoden 2009 la-
kia siltä osin kuin komissio katsoo, että lain 
jokin säännös ei ole sopusoinnussa komissi-
on tiedonannossa C(2004)43 – Yhteisön 
suuntaviivat meriliikenteen valtiontuelle, jäl-
jempänä merenkulun valtiontuen suuntavii-
vat, esitettyjen tai muiden valtiontukisääntö-
jen kanssa. Suomen viranomaiset ovat myös 

sitoutuneet muuttamaan lakia siltä osin kuin 
komissio on sitä edellyttänyt. 

Komissio on antanut 20 päivänä joulukuuta 
2011 päätöksen, jossa se hyväksyy tonnisto-
verolain muutokset Suomen viranomaisten 
antamien sitoumusten mukaisina. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Vuoden 2009 laki perustuu varustamojen 
verokohtelun uudistamista koskevaan, Van-
hasen II hallituksen kesällä 2008 tekemään 
päätökseen merenkulun tukien lisäämisestä. 
Lain ensisijainen tavoite on edistää Suomen 
lipun alla purjehtivien alusten kansainvälistä 
kilpailukykyä ja säilyttää riittävä suomalai-
nen merialan työvoima ja merenkulun osaa-
minen. Vuoden 2009 lakimuutokset koskevat 
tonnistoveron määrän laskemista, osinkojen 
verotusta, tonnistoverotettavaan toimintaan 
kuuluvia toimintoja, osittain tuloverotuksen 
piiriin kuuluvan toiminnan käytössä olevan 
käyttöomaisuuden poistomahdollisuutta, ton-
nistoverokelpoisten alusten lippuvaatimusta, 
tonnistoverovelvollisuuden konsernikohtai-
suutta, tonnistoverotettavasta toiminnasta 
saadun tulon määrittelyä, aikaisemmin tulo-
verotuksessa vahvistettujen tappioiden vä-
hentämistä, konserniavustuksen mahdolli-
suutta, tonnistoverotettavan toiminnan jäl-
leenhankintavarausta, tuloverotuksen aikana 
ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
neen verovelan pienentämistä, laskennallisen 
koron tuloksi lukemista, tonnistoverojärjes-
telmästä poistamisen yhteydessä määrättäviä 
sanktioita sekä uuden tonnistoverokauden 
aloittamista. 

Komissio on vuoden 2009 lain notifikaa-
tiomenettelyssä ilmoittanut, että vuoden 2009 
laki ei kaikilta osin täytä hyväksyttävälle 
tonnistoverojärjestelmälle asetettavia vaati-
muksia. Merenkulun valtiontuen suuntaviivo-
jen kohdassa 3.1 edellytetään, että tonnisto-
verojärjestelmän kautta myönnettävät ve-
roedut on rajoitettava koskemaan ainoastaan 
merenkulkua ja että tuki ei saa valua muuhun 
yhtiön harjoittamaan kaupalliseen toimin-
taan. Tuen kohdistuminen ainoastaan meri-
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liikenteeseen on koko tonnistoverojärjestel-
män muodossa myönnettävän valtiontuen oi-
keutus. Lisäksi yhteismarkkinoille sopivan 
tonnistoverojärjestelmän tulee komission 
mukaan vastata soveltuvin osin komission jo 
aikaisemmissa tonnistoverojärjestelmiä kos-
kevissa päätöksissä tekemiään linjauksia, ell-
ei erityisiä syitä näistä poikkeamiselle ole 
esitettävissä. Komissio on edellyttänyt me-
renkulun valtiontuen suuntaviivojen sekä ai-
kaisemmin tekemiensä päätöksien mukaises-
ti, että Suomi muuttaa vuoden 2009 lakiin si-
sältyviä säännöksiä, jotka koskevat tonnisto-
verotettavaan toimintaan kuuluvia toimintoja, 
osittain tuloverotuksen piiriin kuuluvan toi-
minnan käytössä olevan käyttöomaisuuden 
poistomahdollisuutta, tonnistoverotettavasta 
toiminnasta saadun tulon määrittelyä, tulove-
rotuksen aikana ennen tonnistoverotukseen 
siirtymistä syntyneen verovelan pienentämis-
tä sekä laskennallisen koron tuloksi lukemis-
ta. 

Komission esittämien edellytysten täyttä-
miseksi ehdotetaan, että vuoden 2009 lain 2, 
7 ja 8 §:ssä olevia säännöksiä yhtiön itsensä 
harjoittamasta toiminnasta, tilapäisestä alus-
vuokrauksesta sekä hinaajista ja tonnistove-
rotettavan toiminnan liitännäistoiminnoista 
tarkennettaisiin. Voimassa olevaa lakia muu-
tettaisiin siten, että se sisältäisi vuoden 2009 
lakimuutokset komission asettamat lisäedel-
lytykset huomioon ottaen. 

Lain 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että muusta kuin tonnistoverotettavasta toi-
minnasta syntyneet tappiot olisivat tulovero-
tuksessa vähennyskelpoisia, kuten vuoden 
2009 laissa säädetään, mutta lainkohdan sa-
namuotoa täsmennettäisiin vuoden 2009 lain 
sanamuotoon nähden. Lisäksi 6 §:ssä rajoitet-
taisiin uudesta aluksesta tehtävää poistoa vii-
meisenä tuloverovuonna ennen tonnistovero-
tukseen siirtymistä. Säännös liittyy verovelan 
huojentamista koskeviin komission edelly-
tyksiin. 

Lain 30 §:ää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten kuin vuoden 2009 laissa on säädetty, kui-
tenkin niin, että pykälään lisättäisiin komis-
sion vaatima yläraja koskien yhtiön aika- ja 
matkaperusteisesti vuokralle ottamien alusten 
osuutta yhtiön tonnistoverotettavien alusten 
bruttovetoisuudesta. 

Komissio ei hyväksynyt sellaisenaan vuo-
den 2009 laissa säädettyä käyttöomaisuuden 
osittaista vähennysmahdollisuutta tulovero-
tuksessa silloin, kun hyödyke on vain osittain 
tonnistoverotettavan toiminnan käytössä. 
Tämän vuoksi voimassa olevan lain 12 §:ää 
ei ehdoteta muutettavaksi siten kuin vuoden 
2009 laissa on säädetty. Käyttöomaisuuden 
hankintamenoa ei voisi näin ollen jatkossa-
kaan vähentää osittain tuloverotuksessa. 

Komissio on edellyttänyt, että verovelan 
huojentamista koskeva sääntely on vähintään 
yhtä ankaraa kuin komission jo aikaisemmin 
hyväksymissä järjestelmissä. Edellytyksen 
täyttymiseksi enintään tuloksi luettava määrä 
ja siihen sisältyvä verovelka tulisi laskea yh-
tiön jokaiselle alukselle erikseen, jolloin 
myös jokaisesta alusluovutuksesta syntyvän 
luovutusvoiton tai -tappion määrä voitaisiin 
laskea aluskohtaisesti. Lisäksi aluskohtaisesti 
laskettuun enintään tuloksi luettavaan mää-
rään sisältyvän verovelan vuosittainen huo-
jennus tulisi mahtua merenkulun valtiontuen 
suuntaviivojen kohdassa 11 määritetyn tuki-
katon alle. Lähestymistapa poikkeaa olennai-
sesti sekä voimassa olevan lain että vuoden 
2009 lain sääntelystä, jotka perustuvat elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968), jatkossa EVL, 30 §:n mukaiseen 
laskentatapaan, minkä johdosta alusten luo-
vutuksista syntyy tuloa vain siltä osin kuin 
kuluvan käyttöomaisuuden yhteenlaskettu 
menojäännös muodostuu negatiiviseksi. 

Komission hyväksymisedellytysten mukai-
sesti ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin vero-
velan huojennusmenettely, joka vastaisi ko-
mission aikaisemmin hyväksymiin tonnisto-
verojärjestelmiin kuuluvia periaatteita. Lain 
15 §:ssä käyttöomaisuuden luovutuksen yh-
teydessä enintään tuloksi luettava määrä eh-
dotetaan laskettavaksi elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 30 §:n mukaiseen 
käyttöomaisuuteen kuuluville hyödykkeille 
siten, että aluksia käsiteltäisiin yksittäisinä 
hyödykkeinä ja muita hyödykkeitä yhtenä 
eränä. Suomen tuloverojärjestelmä ei kuiten-
kaan mahdollista muiden maiden tavoin 
tarkkaa aluskohtaista verovelan määrittelyä, 
sillä alukset kuuluvat elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 30 §:n mukaiseen me-
nojäännökseen, josta tuloverotuksen poisto 
tehdään yhtenä eränä. Suomen tuloverojär-
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jestelmän asettamat rajoitukset huomioon ot-
taen enintään tuloksi luettava määrä ja siten 
myös verovelka ehdotetaan määriteltäväksi 
kullekin alukselle alusten käypien arvojen ja 
niiden keskinäisten suhteiden perusteella. 

Enintään tuloksi luettavaan määrään sisäl-
tyvää verovelkaa ehdotetaan huojennettavak-
si asteittain siten, että kunkin käyttöomai-
suushyödykkeen enintään tuloksi luettavasta 
määrästä vähennettäisiin tonnistoverokauden 
aikana 1/9 jokaista jo kulunutta tonnistove-
rokauden verovuotta kohden. Enintään tulok-
si luettavaan määrään sisältyvä verovelka tu-
lisi näin vähennettyä verovelvollisen kym-
menen vuoden tonnistoverokauden aikana. 
Verovelan vuosittain huojennettavaa määrää 
ehdotetaan kuitenkin rajoitettavaksi sekä me-
renkulun valtiontuen suuntaviivojen kohdas-
sa 11 määritetyn tuen vuotuisen enimmäis-
määrän että suuntaviivojen kohdassa 3.1 esi-
tetyn tuen valumiskiellon perusteella. Suo-
men tuloverojärjestelmän mukaisesti moni-
toimialayhtiö voi tuloverotuksessa vähentää 
aluksien poistot myös sellaisesta tulosta, joka 
ei voisi kuulua tonnistoverotettavan tulon pii-
riin. Taloudellisen arvonalenemisen ylittävät 
poistot on siten mahdollista vähentää yhtiön 
muusta taloudellisesta toiminnasta kuin me-
renkulusta saatavasta tulosta elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain mukaisten mak-
simipoistojen rajoissa. Kun tuloverotuksessa 
aikaisempina vuosina ennen tonnistovero-
kauden alkamista tehdyt taloudellisen ar-
vonalenemisen ylittävät poistot muodostavat 
käytännössä hyödykkeen luovutuksessa enin-
tään tuloksi luettavan määrän, voi tämän 
määrän vuosittainen huojentaminen aiheuttaa 
monitoimialayrityksessä tuen valumisen 
muuhun kaupalliseen toimintaan kuin me-
renkulkuun. Vastaava vaikutus voi syntyä 
konserniyhtiössä annetun konserniavustuksen 
johdosta silloin, kun merenkulkua harjoitta-
van yhtiön tulos olisi taloudellisen arvonale-
nemisen ylittävien poistojen vähentämisen 
johdosta muodostunut negatiiviseksi, mutta 
muuta toimintaa harjoittavalta konserniyhti-
öltä saadun konserniavustuksen johdosta tap-
piota ei ole syntynyt. Tuen valumisen ehkäi-
semiseksi ehdotetaan, että 15 §:ssä säädettäi-
siin osuudesta, joka ei voisi tulla huojennet-
tavaksi 1/9 osan vuotuista vähennystä lasket-
taessa ja joka muodostaisi siten minimiarvon 

tuloksi enintään luettavasta määrästä. Tarkas-
telun kohteena olisivat yhtiön viiden viimei-
simmän vuoden aikana hankitut alukset ja 
niistä tuloverotuksessa tehdyt poistot. Jos täl-
laisten alusten taloudellisen arvonalenemisen 
ylittävät poistot ovat tulleet tosiasiassa vä-
hennettyä yhtiön tai konserniyhtiön muusta 
kaupallisesta toiminnasta kuin merenkulusta 
saamasta tulosta, ei alusten enintään tuloksi 
luettavaan määrään sisältyvää verovelkaa 
voitaisi siltä osin huojentaa. Poistojen katsot-
taisiin kohdistuvan yhtiön tai konserniyhtiön 
tuloverotuksen piiriin edelleen jäävään toi-
mintaan siltä osin kuin tonnistoverotettavasta 
toiminnasta olisi tehdyn poiston johdosta ku-
nakin vuonna syntynyt tuloverotuksessa tap-
piota, jos tonnistoverokelpoisen toiminnan ja 
muun toiminnan tulo olisi laskettu erikseen, 
ja näin syntynyt tappio on vähennetty tulove-
rojärjestelmän mukaisesti yhtiön muusta toi-
minnasta saadusta tulosta tai konserniavus-
tuksena saadusta tulosta. Viiden vuoden tar-
kastelujakso perustuisi yhtiön käytännön 
mahdollisuuksiin selvittää poistojen verovai-
kutuksia aluskohtaisesti, kun otetaan huomi-
oon, että alukset kuuluvat elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 30 §:n mukaiseen 
poistojärjestelmään, jossa ei ole hyödykekoh-
taista seurantaa. Tarkasteluajanjakso olisi pe-
rusteltua rajoittaa viiteen vuoteen myös sen 
vuoksi, että hyödykekohtaisesti tarkasteltuna 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
30 §:n enimmäispoisto vastaa viiden poisto-
vuoden jälkeen noin kuuden prosentin tasa-
poistoa alkuperäisestä hankintamenosta las-
kettuna, jolloin verovelkaa ei lähtökohtaisesti 
synny yli viisi vuotta sitten hankituista aluk-
sista vastaavassa määrin kuin uudemmista 
aluksista. 

Ehdotetun aluskohtaisen laskentatavan 
vuoksi jälleenhankintavarausta koskevaa 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi. Voi-
massa olevassa laissa jälleenhankintavaraus 
ei koske luovutusvuotta, koska aluksen luo-
vutuksesta ei synny EVL 30 §:n mukaisen 
poistojärjestelmän vuoksi luovutusvoittoa, 
jos samana verovuonna hankitaan luovutetun 
aluksen tilalle uusi alus, jonka hankintameno 
on vähintään luovutushinnan suuruinen. 
Voimassa olevan lain mukainen sääntely ei 
sovellu aluskohtaiseen tarkasteluun, koska 
jälleenhankintavarausta ei voisi sen mukaan 



 HE 151/2011 vp  
  

 

6 

vähentää luovutusvuonna hankitun aluksen 
hankintamenoa vastaan. Jälleenhankintava-
rausta koskevaa säännöstä ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että jälleenhankintavarauk-
sen vähentäminen olisi mahdollista silloin, 
kun uusi alus hankitaan alusluovutuksen 
kanssa saman verovuoden aikana tai kolmen 
vuoden kuluessa alusluovutuksesta laskien. 
Kolmen vuoden määräaika perustuisi komis-
sion asettamaan edellytykseen noudattaa ai-
kaisemmissa järjestelmissä jo hyväksyttyjä 
periaatteita. 

Verovelan huojentaminen on kiinteästi si-
doksissa niihin säännöksiin, joilla verovel-
vollinen voidaan asettaa siihen taloudelliseen 
asemaan, jossa se olisi ollut ilman tonnisto-
verotukseen siirtymistä. Myös veronkiertä-
mistä estävät säännökset ovat olennainen osa 
hyväksyttävää verovelan huojentamismenet-
telyä. Tämän vuoksi esitys ei sisällä ehdotus-
ta tuloverotuksen jälkikäteiseen toimittami-
seen liittyvien 17, 22, 24 ja 32 §:n muuttami-
sesta tai kumoamisesta siten kuin vuoden 
2009 laissa on säädetty. Myöhemmin toimi-
tettavaa tuloverotusta koskevaa 32 §:ää ehdo-
tetaan kuitenkin muutettavaksi tonnistoveron 
huomioon ottamisen ja jälkikäteiselle tulove-
rolle määrättävän enimmäiskorotuksen mää-
rän osalta. Enimmäiskorotusta esitetään 
alennettavaksi 30 prosenttiin vuoden 2002 
laissa olleen 40 prosentin sijaan, jolloin sään-
tely vastaisi verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 32 §:n 3 momentin mukaista 
enimmäiskorotusta. 

Laskennallisen koron osalta komissio on 
katsonut eri maiden tonnistoverolakeja kos-
kevassa käytännössään, että voimassa olevan 
lain 18 §:ssä oleva säännös taseen vieraan 
pääoman määrästä täyttää ne vaatimukset, 
joiden perusteella valtiontuen ei katsota ulot-
tuvan tonnistoverokelpoisen toiminnan ulko-
puolelle. Tonnistoverona myönnettävä valti-
ontuki voisi kohdistua yhtiön muuhun kau-
palliseen toimintaan, jos laskennallisen koron 
tuloksi lukemisen perusteena olevan vieraan 
pääoman määrä muutettaisiin vuoden 2009 
lain mukaisesti 1/9 suuruiseksi. Tämän vuok-
si lain 18 §:ää ei ehdoteta muutettavaksi siten 
kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. 

Lailla ehdotetaan muutettavaksi myös niitä 
säännöksiä, joissa toimivaltaisena viranomai-
sena pidetään Konserniverokeskusta. Vero-

hallinnosta annetussa laissa (503/2010) toi-
mivaltaiseksi organisaatioyksiköksi säädet-
tiin yleisesti Verohallinto, kun aikaisemmin 
eri laeissa toimivaltaisena viranomaisena pi-
dettiin erikseen nimettyä Verohallinnon yk-
sikköä. 

Tässä esityksessä voimassa olevaa tonnis-
toverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että annettava laki tonnistoverolain muutta-
misesta sisältäisi tonnistoverolain muuttami-
sesta annetun lain (1249/2009) mukaiset 
muutokset sellaisena kuin komissio on ne 
hyväksynyt sekä ne muutokset, jotka komis-
sio on tukikäsittelyssä sekä antamassaan pää-
töksessä edellyttänyt tehtäväksi. Tämän joh-
dosta esityksessä ehdotetaan kumottavaksi 
tonnistoverolain muuttamisesta annettu laki. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Varustamotoiminnasta maksetun tuloveron 
määrä on ollut vuosina 2003—2010 noin 
10—30 miljoonaa euroa vuosittain. Mikäli 
varustamot siirtyisivät laajassa mitassa ton-
nistoverotuksen piiriin, yhteisöveron tuotto 
voisi alentua vuosittain vastaavalla määrällä. 
Maksettavaksi pantavan tonnistoveron määrä 
voidaan arvioida noin 0,5 miljoonaksi eurok-
si. 

Varustamoilla oli vuoden 2008 päättyessä 
taseisiin merkittyä poistoeroa yhteensä noin 
600 miljoonaa euroa. Poistoeron kokonais-
määrän arvioidaan olevan samalla tasolla 
kuin vuoden 2008 lopussa. Poistoeron perus-
teella määritetyn verovelan määrä on 26 pro-
sentin verokannalla laskettuna noin 
156 miljoonaa euroa. Tämän määrän huojen-
taminen merkitsisi noin 17 miljoonan euron 
vuosittaista tukea varustamoalalle; vuosittain 
huojennettava määrä riippuu kuitenkin siitä, 
mahtuuko huojennus tukikaton alle. 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty lausunnot lii-
kenne- ja viestintäministeriöltä, Verohallin-
nolta, Suomen Varustamot ry:ltä sekä Elin-
keinoelämän Keskusliitolta. Suomen Varus-
tamot ry:tä on myös kuultu valmistelun aika-
na. Lausunnot on otettu huomioon esityksen 
valmistelussa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Tonnistoverolaki 

2 §. Verovelvollisuus. Pykälän 3 momenttia 
muutettaisiin 1—4 kohtien osalta sen mukai-
seksi kuin lainkohtien sanamuodoksi on sää-
detty vuoden 2009 laissa. Vuoden 2009 lailla 
väljennettiin tonnistoverokelpoisen yhtiön 
edellytyksiä, minkä johdosta komissio on 
edellyttänyt, että yhtiön itsensä omistamien 
alusten määrälle ja itse harjoitetulle toimin-
nalle tulee asettaa vähimmäisvaatimus, jota 
ei voida väliaikaisestikaan alittaa. Vähim-
mäisvaatimuksesta säädettäisiin 3 momentin 
5 kohdassa, jonka mukaan tonnistoverokel-
poisen yhtiön aluskannan bruttovetoisuudesta 
olisi oltava aina vähintään 20 prosenttia aluk-
sia, jotka se itse omistaa ja joilla se itse har-
joittaa tavaroiden tai matkustajien kuljetta-
mista kansainvälisessä meriliikenteessä. Tätä 
edellytystä ei voisi alittaa väliaikaisestikaan. 

3 §. Verovelvollisuus konsernissa. Lain 
3 §:ää muutettaisiin siten, että siihen tehtäi-
siin vuoden 2009 laissa säädetyt muutokset. 
Lisäksi pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
osakeyhtiölakiin muutettaisiin viittaukseksi 
voimassa olevan osakeyhtiölain vastaavaan 
kohtaan. 

4 §. Tonnistoverovelvolliseksi hakeutumi-
nen. Lain 4 §:n 1 momenttia muutettaisiin si-
ten kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. 

6 §. Tonnistoverotuksen suhde tuloverotuk-
seen. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin si-
ten kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. Py-
kälän 3 momentissa säädettäisiin tappioiden 
vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa ja 
se vastaisi tarkoitukseltaan vuoden 2009 lain 
säännöstä, mutta sen sanamuotoa tarkennet-
taisiin vuoden 2009 lakiin nähden niin, että 
tonnistoverotettavassa toiminnassa ilmeisesti 
syntyneitä tappioita ei voisi siirtyä vähennet-
täväksi tuloverotuksessa. Jos tappioiden ei 
voitaisi osoittaa syntyneen nimenomaisesti 
jommastakummasta toiminnasta, tappiot 
kohdistettaisiin tuloverotettavaan ja tonnisto-
verotettavaan toimintaan samassa suhteessa 
kuin varojen arvostamisesta verotuksessa an-

netun lain (1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu 
nettovarallisuus jakautuu näiden toimintojen 
välillä. 

Voimassa olevan lain 3 momentti siirtyisi 
4 momentiksi. 

Pykälän 5 momentissa rajoitettaisiin yhtiön 
viimeisimmän tuloverovuoden aikana uusista 
aluksista tehtävän poiston määrää. Säännös 
estäisi piilevän verovelan syntymistä uusista 
aluksista, jolloin tonnistoverotukseen siirryt-
täessä uusia aluksia kohdeltaisiin vastaavasti 
kuin tonnistoverokauden aikana hankittuja 
aluksia. Tällaista alusta ei siten tarvitsisi ot-
taa huomioon 15 §:n mukaista luovutuksen 
yhteydessä enintään tuloksi luettavaa määrää 
laskettaessa eikä aluksen luovutuksesta syn-
tyisi tonnistoverokauden aikana veronalaista 
tuloa. Alusta ei lisättäisi elinkeinotulon ve-
rottamisesta annetun lain 30 §:n mukaiseen 
menojäännökseen, vaan sitä pidettäisiin vii-
meisenä tuloverovuotena hyödykkeenä, josta 
poisto tehtäisiin erikseen. Poistomenettelyllä 
ei olisi vaikutusta tonnistoverotettavan toi-
minnan käyttöomaisuuden seurantaan, joten 
alus otettaisiin huomioon tonnistoverolain 
14 §:n mukaista poistoa tehtäessä. 

7 §. Tonnistoverotettavasta toiminnasta 
saadun tulon verotus. Pykälän 1 ja 
2 momenttia muutettaisiin 1 momentin 
3 kohtaa lukuun ottamatta siten kuin vuoden 
2009 laissa on säädetty. Pykälän 1 momentin 
3 kohtaa muutettaisiin siten, että siinä todet-
taisiin nimenomaisesti luettelossa mainittujen 
merikuljetuksiin kohdistuvien liitännäisten 
kuljetuspalveluiden olevan toimintoja, joita 
yritys suorittaa tavaroiden ja matkustajien 
kuljettamisen toteuttamiseksi. Jos tonnistove-
rovelvollinen yritys myy lainkohdassa mai-
nittuja toimintoja ulkopuolisille yrityksille, 
toiminnasta saatava tulo on tuloverotuksen 
alaista tuloa. Pykälän 1 momentin 6 kohdassa 
säädettäisiin tilapäisesti ilman miehistöä 
vuokralle annetun aluksen vuokratulon kuu-
lumisesta tonnistoverotettavan tulon piiriin. 
Lainkohtaa tarkennettaisiin komission vaati-
muksesta vuoden 2009 laissa esitettyyn sa-
namuotoon nähden siten, että aluksesta saatu 
vuokratulo voisi kuulua tonnistoverotettavan 
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tulon piiriin ainoastaan siinä tapauksessa, että 
kyse on yhtiön oman toiminnan vähenemi-
sestä ja tilapäisestä ylikapasiteetista. Tonnis-
toveron alaista vuokratuloa voisi saada ton-
nistoverokauden aikana enintään kolmen 
vuoden ajan riippumatta siitä, onko tulo saatu 
yhdestä vai useammasta aluksesta. Tämän 
ajanjakson ylittävältä osalta vuokratulo olisi 
veronalaista tuloa tuloverotusta koskevien 
säännösten mukaisesti. Yhtiö ei siten voisi 
vuokrata ensin yhtä alusta kolmen vuoden 
jaksoksi ja tämän jälkeen toista alusta toisek-
si kolmen vuoden jaksoksi niin, että vuokra-
tulo luettaisiin yhteensä kuuden vuoden ajal-
ta tonnistoverotettavaan tuloon. Lisäksi ko-
missio on edellyttänyt asetettavaksi rajoituk-
sen, jonka mukaan vuokralle annetun aluksen 
tai samaan aikaan annettujen alusten osuus 
yhtiön aluskannasta ei saisi ylittää 20 pro-
senttia yhtiön tonnistoverokelpoisten alusten 
bruttovetoisuudesta. Usean aluksen vuok-
raustilanteessa 20 prosentin rajoitusta sovel-
lettaisiin siten, että ensin vuokratun aluksen 
muodostaessa esimerkiksi 15 prosenttia yhti-
ön tonnistoverokelpoisten alusten bruttove-
toisuudesta toisesta näin vuokratusta alukses-
ta saatu tulo ei voisi osaksikaan kuulua ton-
nistoveronalaiseen tuloon, jos toisen aluksen 
osuus olisi yli 5 prosenttia yhtiön tonnistove-
rokelpoisten alusten bruttovetoisuudesta. 

8 §. Tonnistoverotettava alus. Pykälän 
1 momentin 2 ja 3 kohtia muutettaisiin siten 
kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. Pykälän 
1 momentin 1 kohtaa tarkennettaisiin vuoden 
2009 lakiin verrattuna siten, että lainkohdas-
sa käytettäisiin vuokraamisen sijaan sana-
muotona vuokralle ottamista. Lainkohta vas-
taisi tarkoitukseltaan vuoden 2009 lain sään-
nöstä. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa sää-
dettäisiin tilapäisesti ilman miehistöä vuokra-
tun aluksen kuulumisesta tonnistoverotuksen 
piiriin. Lainkohtaan lisättäisiin vuoden 2009 
laissa säädettyyn nähden komission edellyt-
tämä rajoitus, jonka mukaan ilman miehistöä 
vuokralle annettu alus voi kuulua tonnistove-
rotettavaan toimintaan vain silloin, kun vuok-
raus johtuu tilapäisestä ylikapasiteetista yhti-
ön toiminnan supistuessa ja kun vuokralle 
annetun aluksen osuus yhtiön aluskannasta ei 
ylitä 20 prosenttia yhtiön tonnistoverokel-
poisten alusten bruttovetoisuudesta. Usean 
aluksen vuokraustilanteessa tonnistoverotuk-

sen piiriin kuuluvat alukset määräytyisivät 
sen mukaan, missä järjestyksessä alukset 
ovat täyttäneet säädettävät edellytykset. Esi-
merkiksi, jos tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi 
enintään kolmeksi vuodeksi vuokralle ensin 
annetun aluksen osuus olisi 15 prosenttia yh-
tiön tonnistoverokelpoisten alusten bruttove-
toisuudesta, voisi toinenkin alus edellytysten 
täyttyessä kuulua tonnistoveron piiriin, jos 
sen osuus ei ylittäisi 5 prosenttia yhtiön ton-
nistoverokelpoisten alusten bruttovetoisuu-
desta. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin hi-
naamiseen ja työntämiseen tarkoitetun ja 
käytetyn aluksen käsitteet 1 momentin sana-
muotoa tarkentavasti. Lainkohdassa tarkoitet-
tujen tonnistoverotettavien hinaajien ja työn-
täjien on oltava sellaisia aluksia, jotka har-
joittavat kansainvälistä meriliikennettä. Li-
säksi 3 momentissa todettaisiin, ettei tonnis-
toverotuksen piiriin voisi kuulua alus, joka 
toimii pääasiallisesti satamahinauksessa tai 
muutoin kotimaan aluevesien alueella. Mää-
ritelmä vastaisi meriliikenteessä käytettävien 
alusten kilpailukyvystä annetussa laissa 
(1277/2007) käytettyä määritelmää. 

9 §. Tonnistoveron määrä. Pykälää muutet-
taisiin siten, että se vastaisi vuoden 2009 lain 
mukaista säännöstä. Pykälän 2 momentin sa-
namuotoa muutettaisiin kuitenkin niin, että 
tonnistoveron määrä olisi voimassa olevan 
yhteisöverokannan mukainen, jolloin yhtei-
söverokannan mahdolliset myöhemmät muu-
tokset tulisivat säännöksen perusteella sovel-
lettaviksi ilman tonnistoverolain muuttamis-
ta. Tonnistoveron määräksi säädettäisiin siten 
tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 
2 momentissa tarkoitettua yhteisöverokantaa 
vastaava prosenttiosuus 1 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla lasketun tulon määrästä. 

15 §. Tonnistoverotettavan käyttöomaisuu-
den luovutuksesta enintään tuloksi luettava 
määrä ja siitä vuosittain vähennettävä osa. 
Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
alusten ja muiden käyttöomaisuushyödyk-
keiden enintään tuloksi luettavan määrän las-
kemiseksi tonnistoveronalaiseen toimintaan 
kuuluvien hyödykkeiden 13 §:ssä tarkoitettu 
menojäännös jaettaisiin alusten ja muiden 
menojäännökseen kuuluvien hyödykkeiden 
kesken kyseisten erien todennäköisten luovu-
tushintojen eli käypien arvojen suhteessa. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
aluskohtainen enintään tuloksi luettava määrä 
laskettaisiin alukselle jaetun menojäännöksen 
ja aluksen käyvän arvon erotuksena. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muun 
kuluvan käyttöomaisuuden kuin alusten luo-
vutuksesta enintään tuloksi luettavan määrän 
laskemisesta. Enintään tuloksi luettava määrä 
saataisiin muuhun kuluvaan käyttöomaisuu-
teen kuuluvien hyödykkeiden käypien arvo-
jen ja muulle kuluvalle käyttöomaisuudelle 
jaetun menojäännöksen erotuksena. 

Pykälän 4 momentin mukaan enintään tu-
loksi luettavasta määrästä vähennettäisiin 
tonnistoverokauden aikana 1/9 jokaista jo ku-
lunutta tonnistoverokauden verovuotta koh-
den. Enintään tuloksi luettavaan määrään si-
sältyvä verovelka tulisi näin vähennettyä ve-
rovelvollisen kymmenen vuoden tonnistove-
rokauden aikana. Vuosittain vähennettävä 
määrä ei saisi kuitenkaan ylittää komission 
merenkulun valtiontuen suuntaviivojen koh-
dan 11 mukaan laskettua vuotuisen tuen 
enimmäismäärää. Ellei suuntaviivojen mu-
kainen tukikatto sallisi 1/9 vuotuista vähen-
nystä, vähennys tehtäisiin vuosittain myön-
nettävän valtiontuen enimmäismäärän rajois-
sa siten, että käytettävissä oleva huojennus-
vara jaettaisiin kullekin hyödykkeelle tai 
hyödykeryhmälle määritetyn enintään tuloksi 
luettavan määrän suhteellisen osuuden mu-
kaan. Jos 1/9:n mukaan laskettua osuutta 
enintään tuloksi luettavasta määrästä ei voi-
taisi vähentää tukikaton enimmäismäärän 
vuoksi, siirtyisi huojentamatta jäänyt osa vä-
hennettäväksi saman tonnistoverokauden ai-
kana seuraavina verovuosina vuotuinen tuki-
katon enimmäismäärä huomioon ottaen. 
Vuotuisen valtiontuen enimmäismäärän ra-
joissa enintään tuloksi luettavasta määrästä 
verovuonna vähennettävä määrä vahvistettai-
siin verotuksen toimittamisen yhteydessä. 
Vahvistettava määrä koskisi tukikaton alle 
mahtuvaa verovuoden huojennettavaa mää-
rää sekä aikaisemmilta vuosilta tukikaton 
vuoksi huojentamatta jäänyttä määrää. 

Tukikaton enimmäismäärä lasketaan me-
renkulkijoiden verojen ja sosiaaliturvamak-
sujen määrän perusteella. Vuosittainen huo-
jennusvara syntyy siitä määrästä, jolta osin 
merenkulkijoiden veroja ja sosiaaliturvamak-
suja ei ole muilla merenkululle annetuilla 

tuilla huojennettu kokonaan. Koska Suomes-
sa merenkulkijoiden osuutta lakisääteisestä 
eläkevakuutusmaksusta ei ole huojennettu, 
muodostuisi vuosittainen huojennusvara tä-
mänhetkisen sääntelyn perusteella käytän-
nössä tästä määrästä. Tukikaton alle mahtu-
vaa osuutta laskettaessa enintään tuloksi luet-
tavan määrän 1/9 vähennys kerrottaisiin ve-
rovuoden yhteisöverokannalla ja näin saatua 
arvoa verrattaisiin tukikaton puitteissa vä-
hennettävään määrään. Jos saatu arvo olisi 
pienempi tai yhtä suuri kuin tukikaton mu-
kainen huojennusvara, voitaisiin 1/9 huojen-
nus myöntää ottaen huomioon, mitä 15 §:n 
5 momentissa säädettäisiin. 

Esimerkki: 
Yhtiö hakee tonnistoverovelvolliseksi 

vuonna 2012, jolloin yhtiön tonnistoverokau-
si alkaa vuoden 2013 alusta. Yhtiön EVL 
30 §:n mukaiseen menojäännökseen ei kuulu 
muuta omaisuutta kuin neljä alusta, joista yk-
si on hankittu tonnistoverokautta edeltäneen 
verovuoden 2012 aikana. Tonnistoverolain 
6 §:n 5 momentin mukaan viimeisen tulove-
rovuoden aikana hankitusta aluksesta ei saa 
tehdä viimeisenä tuloverovuonna EVL 30 §:n 
mukaista poistoa, vaan sen sijaan poiston, jo-
ka vastaa aluksen taloudellista arvonalene-
mista. Yhtiön siirtyessä tonnistoverotukseen 
EVL 30 §:n mukainen menojäännös sekä sii-
hen sisältyvien alusten käypä arvo on seuraa-
va: 

— EVL 30 §:n mukainen menojäännös il-
man viimeisenä tuloverovuonna hankittua 
alusta on 40 000 000 euroa. 

—Menojäännökseen sisältyvien aluksien 
käyvät arvot ovat A-alus 30 000 000, B-alus 
20 000 000 ja C-alus 10 000 000 euroa, yh-
teensä 60 000 000 euroa. 

Koska viimeisenä tuloverovuonna ennen 
tonnistoverotukseen siirtymistä hankitusta 
aluksesta ei ole syntynyt tonnistoverolain 
6 §:n 5 momentin poistorajoituksen vuoksi 
verovelkaa ja alusta käsitellään erillisenä 
poistokohteena, ei sitä tarvitse ottaa huomi-
oon menojäännöstä jaettaessa tai enintään tu-
loksi luettavaa määrää laskettaessa. Aluksen 
enintään tuloksi luettava määrä olisi 0, koska 
aluksen menojäännös vastaa sen todennä-
köistä luovutushintaa eli käypää arvoa. 

15 §:n 1 momentin mukaan 40 000 000 eu-
ron menojäännös jaetaan aluksille A, B ja C 
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niiden käypien arvojen suhteessa: A 1/2, B 
1/3 ja C 1/6, jolloin A:lle jaettu menojäännös 
on 20 000 000 euroa, B:lle jaettu menojään-
nös 13 333 333 euroa ja C:lle jaettu meno-
jäännös 6 666 667 euroa. A:n luovutuksesta 
luetaan tuloksi enintään 10 000 000 euroa 
(30 000 000 – 20 000 000), B:n luovutukses-
ta 6 666 667 euroa (20 000 000 – 
13 333 333) ja C:n luovutuksesta 3 333 333 
euroa (10 000 000 – 6 666  667). 

Yhtiön merenkulkijoiden palkkasumma 
vuonna 2013 on 3 000 000 euroa, jonka pe-
rusteella merenkulkijoiden oma osuus elä-
kemaksusta on 330 000 euroa. Vuodelta 
2013 toimitettavassa tonnistoverotuksessa 
yhtiön yhteensä 20 000 000 euroon sisälty-
västä 4 900 000 euron verovelasta 
(20 000 000 * 24,5 %) voidaan siten huojen-
taa vain osa, koska 1/9 verovelan määrästä 
on suurempi kuin vuosittainen huojennusvara 
(4 900 000 * 1/9 = 544 444 > 330 000). Huo-
jennettava määrä on yhteensä tulona lasket-
tuna 1 346 939 euroa (330 000 / 24,5 %). 
Huojennusvara vähennetään aluksien enin-
tään tuloutuvista määristä aluksien käypien 
arvojen suhteessa. A:n enintään tuloksi luet-
tava määrä verovuonna 2014 olisi siten 
10 000 000 – 1/2 * 1 346 939 = 9 326 531 
euroa, B:n 6 666 667 – 1/3 * 1 346 939 = 
6 217 687 euroa ja C:n 3 333 333 – 1/6 * 
1 346 939 = 3 108 843 euroa edellyttäen, että 
pykälän 5 momentti ei estäisi huojentamista. 
Verovelasta jäisi huojentamatta tukikaton 
vuoksi 214 444 euroa (tulona 875 283 euroa), 
joka siirtyisi vähennettäväksi seuraavina ve-
rovuosina tonnistoverokauden aikana tukika-
ton enimmäismäärän rajoissa. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin osuu-
desta, joka ei voisi tulla huojennettavaksi 1/9 
vuotuista vähennystä laskettaessa. Yhtiön tu-
lisi selvittää tonnistoverotukseen siirryttäessä 
se määrä viiden viimeisen vuoden aikana 
hankituista aluksista tehdyistä taloudellisen 
arvonalenemisen ylittävistä poistoista, joka 
on tosiasiassa tullut vähennettyä yhtiön tai 
konserniyhtiön muusta kaupallisesta toimin-
nasta kuin merenkulusta saamastaan tulosta. 
Tätä määrää vastaava osa enintään tuloksi lu-
ettavasta määrästä ei voisi tulla huojennetta-
vaksi 1/9 vähennyksen perusteella, joten se 
muodostaisi minimiarvon tuloksi enintään 
luettavasta määrästä. Viiden viimeisimmän 

vuoden aikana hankituista aluksista tehdyn 
poiston katsottaisiin kohdistuvan yhtiön tai 
konserniyhtiön tuloverotuksen piiriin edel-
leen jäävään toimintaan siltä osin kuin ton-
nistoverotettavasta toiminnasta olisi tehdyn 
poiston johdosta kunakin vuonna syntynyt 
tuloverotuksessa tappiota, jos tonnistovero-
kelpoisen toiminnan ja muun toiminnan tulo 
olisi laskettu erikseen, ja näin syntynyt tap-
pio on vähennetty tuloverojärjestelmän mu-
kaisesti yhtiön muusta toiminnasta saadusta 
tulosta tai konserniavustuksena saadusta tu-
losta. Ehdotetun 6 §:n 5 momentin johdosta 
tarkastelun kohteena ei olisi viimeisen tulo-
verovuoden aikana ennen tonnistoverokau-
den alkamista hankitut alukset. 

15 a §. Tonnistoverotettavan aluksen luo-
vutus ja jälleenhankintavaraus. Lakiin lisät-
täisiin uusi pykälä, jonka 1 momentissa sää-
dettäisiin aluksen luovutuksessa syntyvän 
luovutusvoiton veronalaisuudesta. Lainkoh-
dan mukaan aluksen luovutushinnan tai 
muun vastikkeen ja tonnistoverokauden alka-
essa jäljellä olleen menojäännöksen erotuk-
sesta voisi syntyä veronalaista tuloa vain 
15 §:ssä säädetyn enimmäismäärän rajoissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan verovelvolli-
nen voisi tehdä veronalaisesta aluksen luovu-
tusvoitosta jälleenhankintavarauksen, jos ve-
rovelvollinen osoittaisi sitovin sopimuksin tai 
muulla luotettavalla tavalla aikovansa hank-
kia uuden aluksen verovuoden aikana tai 
luovutushetkestä laskien kolmen luovutusta 
seuraavan vuoden kuluessa. Laskentatapa 
muuttuisi voimassa olevaan sääntelyyn ver-
rattuna siten, että hankinta olisi tehtävä kol-
men vuoden kuluessa luovutuksesta, kun 
voimassa olevassa laissa hankinta on tehtävä 
kolmen verovuoden kuluessa luovutuksesta. 
Luovutusvoitosta olisi mahdollista vähentää 
myös verovuonna ennen luovutusta hankitun 
aluksen hankintameno. Vähennettävä varaus 
olisi uuden aluksen hankintamenon suurui-
nen, kuitenkin enintään 1 ja 4 momentissa 
säädettyä määrää vastaava määrä. 

Pykälän 3 momentin mukaan jälleenhan-
kintavaraus luettaisiin yhtiön tuloksi voimas-
sa olevan lain 15 §:n 4 momentin mukaisesti 
korotettuna 20 prosentilla, jos sitä ei olisi 
käytetty säädetyssä ajassa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin tehdyn 
jälleenhankintavarauksen tuloksi lukemisesta 
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silloin, kun hankittu alus luovutettaisiin ton-
nistoverokauden aikana. Varauksesta luettai-
siin tällaisessa tilanteessa tuloksi se osuus, 
joka ensin luovutetun aluksen enintään tulok-
si luettavasta määrästä olisi ollut vuosittainen 
huojennus huomioon ottaen jäljellä sinä het-
kenä, kun hankittu alus luovutetaan. Vero-
velvollinen voisi tehdä myös tämän momen-
tin perusteella tuloksi luettavasta määrästä 
2 momentin mukaisen aluksen jälleenhankin-
tavarauksen. Tämän momentin nojalla vero-
velvollisen tuloksi luettaisiin jäljellä oleva 
osuus ensimmäisen aluksen enintään tuloksi 
luettavasta määrästä myös myöhempien alus-
luovutusten yhteydessä, jos aluksen hankin-
nan perusteella olisi tehty 2 momentissa tar-
koitettu aluksen jälleenhankintavaraus. 

15 b §. Muu tonnistoverotettavan käyttö-
omaisuuden luovutus. Lakiin lisättäisiin uusi 
pykälä, jossa säädettäisiin tonnistoveronalai-
seen toimintaan kuuluvan 13 §:ssä tarkoite-
tun menojäännöksen verokohtelusta muiden 
hyödykkeiden kuin alusten osalta. Tästä 
osasta menojäännöstä voisi syntyä ve-
ronalaista tuloa luovutustilanteessa vain sil-
loin, kun luovutushinnat tai muut vastikkeet 
ylittäisivät jäljellä olevan menojäännöksen 
määrän. Laskentatapa vastaisi siten elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 30 §:n 
mukaista veronalaisen tulon määrittelyä. 

19 §. Varojen jakoon kohdistuva verotus. 
Lain 19 § kumottaisiin vuoden 2009 lain 
mukaisesti. 

20 §. Sulautuminen. Lain 20 §:n 
1 momentissa oleva pykäläviittaus muutettai-
siin siten kuin vuoden 2009 laissa on säädet-
ty. Lisäksi momentin sanamuotoa muutettai-
siin ilman, että muutoksella olisi sisällöllistä 
vaikutusta. 

Pykälän 3 momentin enintään tuloksi luet-
tavaa määrää koskeva viittaussäännös muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua 15 ja 
15 b §:n mukaista sääntelyä. 

21 §. Jakautuminen. Lain 21 § muutettai-
siin siten kuin vuoden 2009 laissa on säädet-
ty. Lisäksi pykälän 1 momentin sanamuotoa 
muutettaisiin ilman, että muutoksella olisi si-
sällöllistä vaikutusta. 

Pykälän 3 momentin enintään tuloksi luet-
tavaa määrää koskeva viittaussäännös muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua 15 ja 
15 b §:n mukaista sääntelyä. 

23 §. Konserniavustus. Lain 23 § muutet-
taisiin siten kuin vuoden 2009 laissa on sää-
detty. 

25 §. Yhtiön verotus tonnistoverokauden 
päättymisen jälkeen. Pykälän 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 30 §:n mukaisesta 
menojäännöksestä vähennettäisiin 15 a §:ssä 
tarkoitetun aluksen jälleenhankintavarauksen 
määrä ja menojäännökseen lisättäisiin määrä, 
joka on käyttöomaisuuden luovutuksen joh-
dosta luettu yhtiön tuloksi. Korjaukset tehtäi-
siin yhtiön siirtyessä tonnistoverokauden jäl-
keen tuloverotukseen. Aluksen jälleenhan-
kintavaraus vähennettäisiin menojäännökses-
tä vain kertaalleen niissä tapauksissa, joissa 
alus, jonka hankinnan perusteella varaus on 
vähennetty, luovutettaisiin tonnistoverokau-
den aikana, ja näin syntyneestä luovutuksesta 
ei syntyisi tuloa uuden jälleenhankintavara-
uksen johdosta. 

26 §. Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen. 
Pykälän 1 ja 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että Konserniverokeskuksen sijasta toimival-
tainen viranomainen olisi Verohallinto. 

27 §. Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin si-
ten, että Konserniverokeskuksen sijasta toi-
mivaltainen viranomainen olisi Verohallinto.  

28 §. Tonnistoverovelvollisuuden voimas-
saolon edellytykset. Pykälää muutettaisiin si-
ten kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. 

29 §. Hyväksymisen peruuttaminen. Pykä-
län 1, 2 ja 4 momenttia muutettaisiin siten, 
että Konserniverokeskuksen sijasta toimival-
tainen viranomainen olisi Verohallinto. Py-
kälän 5 momenttia muutettaisiin siten kuin 
vuoden 2009 laissa on säädetty. 

30 §. Hyväksymisen peruuttamatta jättämi-
nen eräissä tapauksissa. Pykälää muutettai-
siin siten, että Konserniverokeskuksen sijasta 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi säädettäisiin 
1 ja 2 momentissa Verohallinto. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin aika- 
tai matkaperusteisesti vuokralle otettujen 
alusten osuudesta yhtiöiden tonnistoverotet-
tavasta tonnistosta. Komission edellytyksen 
mukaisesti vuokralle otettujen alusten osuus 
voisi tilapäisesti olla enemmän kuin 75 pro-
senttia tonnistosta, mutta ei silloinkaan 
enempää kuin 80 prosenttia tonnistosta. 
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31 §. Verotuksen toimittaminen. Pykälää 
muutettaisiin siten, että Konserniverokeskuk-
sen sijasta toimivaltainen viranomainen olisi 
Verohallinto. Voimassa olevan lain 2 mo-
mentti siirtyisi 1 momentiksi, 3 momentti 
2 momentiksi ja 4 momentti 3 momentiksi. 

Pykälän 2 momentin sanamuotoa muutet-
taisiin ilman, että muutoksella olisi sisällöl-
listä vaikutusta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Verohallinto vahvistaa tonnistoverolain 
13 §:ssä tarkoitetun menojäännöksen määrän, 
15 §:n 2 ja 3 momentin mukaan lasketun 
enintään tuloksi luettavan määrän ja 15 §:n 
4 momentin mukaisen vuotuisen valtiontuen 
enimmäismäärän rajoissa vähennettävän 
määrän. 

32 §. Verotuksen toimittaminen hyväksymi-
sen peruuttamisen ja yhtiön purkautumisen 
jälkeen. Pykälää ei ehdoteta kumottavaksi si-
ten kuin vuoden 2009 laissa on säädetty. 
Lainkohdassa säädettäisiin siten jatkossakin 
24 §:ssä tarkoitetun verotuksen toimittami-
sesta. 

Pykälää muutettaisiin siten, että Konserni-
verokeskuksen sijasta toimivaltainen viran-
omainen olisi Verohallinto. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
24 §:ssä tarkoitetusta verosta vähennettäisiin 
verovelvollisen tonnistoverokauden aikana 
suorittama vero. Mahdollinen korotus koskisi 
näin saatua määrää. Myös pykälän 
3 momentissa tarkoitettu korko laskettaisiin 
verolle, joka saataisiin 24 §:n mukaisen ve-
ron ja suoritetun tonnistoveron erotuksena. 
Lisäksi 2 momenttia muutettaisiin siten, että 
verolle määrättävän korotuksen enimmäis-
määrää alennettaisiin 40 prosentista 30 pro-
senttiin, jolloin se vastaisi verotusmenettelys-
tä annetun lain 32 §:n 3 momentissa säädetyn 
veronkorotuksen enimmäismäärää. 

35 §. Tonnistoverotusta varten annettavat 
tiedot. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin si-
ten, että Konserniverokeskuksen sijasta toi-
mivaltainen viranomainen olisi Verohallinto. 

36 §. Tonnistoverolain perusteella myönne-
tyn tuen seuranta. Pykälän 1 ja 3 momenttia 
muutettaisiin siten, että Konserniverokeskuk-
sen sijasta toimivaltainen viranomainen olisi 
Verohallinto. Lisäksi pykälän 1 momentin 
sanamuotoa muutettaisiin niin, että veron-
huojennuksen sijaan lainkohdassa käytettäi-

siin nimitystä ”tonnistoverolain perusteella 
myönnetty tuki”. Muutoksella pyrittäisiin 
välttämään sekaannukset verovelan huojen-
tamisen ja koko tonnistoverojärjestelmän 
mukaisen tuen välillä. Uusi sanamuoto vas-
taisi siten lainkohdan tarkoitusta säätää koko 
tonnistoverojärjestelmän perusteella myön-
nettävän tuen seurannasta. 

38 §. Ennakkoratkaisu. Pykälän 1 ja 
4 momenttia muutettaisiin siten, että Konser-
niverokeskuksen sijasta toimivaltainen vi-
ranomainen olisi Verohallinto. 

39 §. Muutoksenhaku 
Pykälän 1 ja 3 momenttia muutettaisiin si-

ten, että Konserniverokeskuksen sijasta toi-
mivaltainen viranomainen olisi Verohallinto. 
Lisäksi 3 momentin sanamuotoa muutettai-
siin ilman, että muutoksella olisi sisällöllistä 
vaikutusta. 
 
1.2 Laki tonnistoverolain muuttamisesta 

Tonnistoverolain muuttamisesta annettu 
laki kumottaisiin, koska laissa säädetyt muu-
tokset eivät ole vielä tulleet voimaan sen 
vuoksi, että laki ei täytä kaikilta osin niitä 
edellytyksiä, jotka Euroopan unionin komis-
sio asettaa Euroopan yhteismarkkinoille so-
veltuvalle tonnistoverojärjestelmälle. Vuoden 
2009 laissa säädetyt muutokset sisältyisivät 
esityksessä olevaan tonnistoverolain muut-
tamisesta annettavaan lakiin siltä osin kuin 
komissio on ne hyväksynyt. 
 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä maaliskuuta 2012. 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 
olisi jo toimivien tonnistoverokelpoisten yri-
tysten osalta mahdollista 31 päivään joulu-
kuuta 2014 asti, jolloin tonnistoverokausi 
voisi alkaa viimeistään verovuonna 2015. 

Tonnistoverolain muutoksia sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran kalenterivuonna 2011 
alkavalta verovuodelta toimitettavassa vero-
tuksessa, jos yhtiö täyttäisi tonnistoverovel-
vollisuuden edellytykset kyseisen verovuo-
den alkaessa ja yhtiö tekisi hakemuksen vii-
meistään kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Tonnistoverolain soveltami-
nen vuonna 2011 alkavalta verovuodelta 
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toimitettavassa verotuksessa edellyttäisi, että 
verovelvollinen antaisi tarvittavat tiedot ton-
nistoverotettavasta toiminnasta ja tulovero-
tettavasta toiminnasta saadun tulon laskemi-
seksi tonnistoverotusta ja tuloverotusta kos-
kevien säännösten mukaisesti. 

Lakia voitaisiin soveltaa myös kalenteri-
vuonna 2012 alkavalta verovuodelta toimitet-
tavassa verotuksessa, jos yhtiö täyttäisi ton-
nistoverovelvollisuuden edellytykset kysei-
sen verovuoden alkaessa ja yhtiö tekisi ha-

kemuksen viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta. 

Vuoden 2011 osalta kysymys on taannehti-
vasta verolainsäädännöstä. Koska laissa sää-
detään verovelvollisen valittavasta, tulovero-
tusta merkittävästi huojentavasta järjestel-
mästä, laki voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. 
 

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

1. 

Laki 
tonnistoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tonnistoverolain (476/2002) 19 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 723/2004, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8, 9 ja 15 §, 

20 §:n 1 ja 3 momentti, 21 ja 23 §, 25 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 ja 3 momentti, 27 §:n 1 mo-
mentti, 28 §, 29 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 30, 31 ja 32 §, 35 §:n 2 momentti, 36 §:n otsikko 
sekä 1 ja 3 momentti, 38 §:n 1 ja 4 momentti sekä 39 §:n 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 1283/2007 ja 32 § osaksi laissa 509/2010, sekä 
lisätään lakiin uusi 15 a ja 15 b § 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 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen miehistöineen 
vuokralle otettujen alusten bruttovetoisuus 
enintään 75 prosenttia kaikkien 8 §:ssä tar-
koitettujen alusten bruttovetoisuudesta; 

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

5) jonka koko aluskannan bruttovetoisuu-
desta vähintään 20 prosenttia on yhtiön omis-
tamia aluksia, joilla yhtiö itse harjoittaa tava-

roiden tai matkustajien kuljettamista kan-
sainvälisessä meriliikenteessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 
12 §:ssä tarkoitettuun konserniin kuuluva yh-
tiö voi olla tonnistoverovelvollinen vain, jos 
kaikki samaan konserniin kuuluvat tämän 
lain 1 §:ssä ja 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttävät yhtiöt ovat tonnistove-
rovelvollisia ja yhtiöillä on sama tilikausi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas-
taavasti yhtiöitä, joissa yhdellä tai useammal-
la luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä 
tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 8 luvun 
12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava 
määräysvalta. 

Mitä 1 momentissa säädetään konsernista, 
ei koske yhtiötä, joka erillisen liikkeenjohdon 
alaisena harjoittaa joko matkustaja-
alusliiketoimintaa tai rahtialusliiketoimintaa 
itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena. 
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4 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeutuminen 

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

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatu 
tulo ei ole veronalaista tuloverotuksessa. 
Tonnistoverovelvollisen muusta kuin tonnis-
toverotettavasta toiminnasta saadun tulon ve-
rotuksessa sovelletaan tuloverotusta koske-
vaa lainsäädäntöä. 

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. Siltä osin kuin on 
ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet tonnisto-
verotettavaan toimintaan kuuluvassa toimin-
nassa, tappioita ei kohdisteta tuloverotuk-
seen. Muilta osin kunkin tulolähteen 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. 

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

Yhtiö ei saa vähentää tuloverotuksessa 
tonnistoverokautta edeltäneenä verovuonna 
käyttöönottamastaan aluksesta elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968) 
30 §:n mukaista poistoa. Sen sijaan yhtiö saa 
vähentää tuloverotuksessa tällaisesta alukses-
ta poiston, joka vastaa aluksen hankintahin-
nan ja tonnistoverokauden alkaessa aluksen 

käyvän arvon erotusta, kuitenkin enintään 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
30 §:n mukaan lasketun määrän. 
 

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 
toiminnan harjoittamiselle välttämättömistä 
ja siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista, 
kuten 1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalve-
lun hintaan sisältyvästä lastin ja matkustajien 
kuljetuksesta satama-alueella alukselle ja 
alukselta, tavaran lastauksesta, purkamisesta 
ja siihen liittyvästä tavaran väliaikaisesta va-
rastoinnista sekä lipunmyynnistä ja satama-
terminaalitoiminnoista samoin kuin hallin-
nollisesta toiminnasta ja vakuutustoiminnas-
ta, jotka liittyvät välittömästi lastin ja mat-
kustajien 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 tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, 
enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä 
vuokralle antamasta aluksesta saatavasta 
vuokratulosta silloin, kun tällaisten vuokralle 
annettujen alusten osuus ei ylitä 20 prosenttia 
yhtiön tonnistoverotettavien alusten bruttove-
toisuudesta; tällainen vuokratulo kuuluu ton-
nistoverotettavan toiminnan tuloihin vain sil-
tä osin kuin vuokratuloa saadaan enintään 
kolmen vuoden ajan yhtiön tonnistoverokau-
den aikana. 

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatuna 
tulona pidetään myös kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä satama-alueen ulkopuolella 
tapahtuvasta kuljetuksesta saatua tuloa, jos 
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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 kansainvälisessä meri-
liikenteessä tarkoitetuista ja käytetyistä aluk-
sista (tonnistoverotettava alus), joiden brut-
tovetoisuus 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 sekä kauppa-alusluetteloon 
merkitty alus, jonka yhtiö on ottanut vuokral-
le miehistöineen 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 tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, 
enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä 
vuokralle antama alus silloin, kun vuokralle 
annetun aluksen osuus ei ylitä 20 prosenttia 
yhtiön tonnistoverotettavien alusten bruttove-
toisuudesta muut tässä kohdassa tarkoitetut 
alukset huomioon ottaen. 

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

Hinaamiseen tai työntämiseen tarkoitettuna 
ja käytettynä aluksena pidetään sellaista las-
tialusta, joka on hinaaja tai työntäjä ja jota 
pääasiassa käytetään kuljettamiseen. Pääasi-
assa satamissa suoritettavat hinaus- tai työn-

tämistoiminnot taikka moottorikäyttöisten 
alusten avustaminen satamaan eivät ole tässä 
pykälässä tarkoitettua kansainvälistä merilii-
kennettä. 
 

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 tuloverolain 
124 §:n 2 momentissa säädettyä yhteisövero-
kantaa vastaava prosenttiosuus 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla lasketun tulon määrästä. 

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

15 § 

Tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden luo-
vutuksesta enintään tuloksi luettava määrä ja 

siitä vuosittain vähennettävä osa 

Tonnistoverotukseen siirryttäessä yhtiön 
13 §:ssä tarkoitettu tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännös jaetaan kunkin aluksen 
sekä muun menojäännökseen kuuluvan käyt-
töomaisuuden kesken näiden erien käypien 
arvojen suhteessa. Menojäännöstä jaettaessa 
ei oteta huomioon 6 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetun aluksen hankintamenoa. 

Aluksen luovutuksesta enintään tuloksi lu-
ettava määrä lasketaan aluksen käyvän arvon 
ja alukselle jaetun menojäännöksen erotuk-
sena. 

Muun kuluvan käyttöomaisuuden kuin 
aluksen luovutuksesta enintään tuloksi luet-
tava määrä lasketaan muuhun kuluvaan käyt-
töomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käy-
pien arvojen ja muulle kuluvalle käyttöomai-
suudelle jaetun menojäännöksen erotuksena. 

Enintään tuloksi luettavasta määrästä vä-
hennetään tonnistoverokauden aikana 1/9 jo-
kaista jo kulunutta verovuotta kohden. Vuo-
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sittain vähennettävä määrä ei kuitenkaan saa 
ylittää verovelvolliselle myönnettävän valti-
ontuen vuotuista enimmäismäärää verovel-
vollisen saamat muut tuet huomioon ottaen. 
Verovuonna valtiontuen enimmäismäärän 
vuoksi vähentämättä jäävä määrä vuotuisesta 
vähennyksestä siirtyy vähennettäväksi ton-
nistoverokauden aikana seuraavina verovuo-
sina vuotuinen valtiontuen enimmäismäärä 
huomioon ottaen. Vuotuisen valtiontuen 
enimmäismäärän rajoissa vähennettävä mää-
rä vahvistetaan verotusta toimitettaessa. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettua vuosit-
taista vähennystä laskettaessa veronalaiseksi 
tuloksi luettavasta määrästä ei kuitenkaan 
vähennetä sitä määrää, joka vastaa yhtiön tu-
loverotuksessa viiden viimeisimmän vuoden 
aikana ennen tonnistoverokauden alkamista 
hankituista aluksista tehtyjä poistoja siltä 
osin kuin poisto on ylittänyt hyödykkeen ta-
loudellisen arvonalenemisen ja tullut vähen-
netyksi muusta kaupallisesta toiminnasta 
kuin tonnistoverolain soveltamisalaan kuulu-
vasta toiminnasta saadusta tulosta. 
 

15 a § 

Tonnistoverotettavan aluksen luovutus ja jäl-
leenhankintavaraus 

Verovelvollisen verovuoden veronalaiseksi 
tuloksi luetaan aluksen luovutushinnan ja 
alukselle 15 §:n 1 momentin mukaisesti jae-
tun menojäännöksen erotus siihen määrään 
saakka, joka vastaa 15 §:n mukaan laskettua 
aluskohtaista enintään tuloksi luettavaa mää-
rää. 

Jos tonnistoverovelvollinen on hankkinut 
verovuoden aikana tai osoittaa sitovin tilaus-
sopimuksin tai muulla luotettavalla tavalla 
aikovansa hankkia kolmen luovutusta seu-
raavan vuoden aikana tonnistoverotettavaan 
toimintaan kuuluvan aluksen, tonnistovero-
velvollinen saa vähentää tulostaan aluksen 
hankintamenoa vastaavan määrän 
1 momentin nojalla tuloksi luettavaan mää-
rään asti (aluksen jälleenhankintavaraus). 

Tehtyä aluksen jälleenhankintavarausta 
vastaava määrä luetaan veronalaiseksi tulok-
si, jos tonnistoverovelvollinen ei hanki 
2 momentissa määritetyssä ajassa tonnistove-
rotettavaan toimintaan kuuluvaa alusta. Tu-

loa pidetään sen verovuoden tulona, jonka 
aikana tonnistoverotettavan toiminnan jäl-
leenhankintavarauksen tekemisen edellytys-
ten voidaan todeta jääneen täyttymättä. 

Jos verovelvollinen luovuttaa tonnistove-
rokauden aikana aluksen, jonka hankinnan 
perusteella verovelvollinen on tehnyt aluksen 
jälleenhankintavarauksen, tällaisen aluksen 
luovutuksesta luetaan tuloksi se osa, joka 
aluksen luovutushetkellä olisi ollut jäljellä 
ensin luovutetun aluksen enintään tuloksi lu-
ettavasta määrästä, kun otetaan huomioon 
15 §:n 4 ja 5 momentin mukaan laskettu vuo-
sittainen vähennys. Verovelvollinen saa vä-
hentää näin lasketusta tulosta 2 momentissa 
tarkoitetun aluksen jälleenhankintavarauksen 
2 momentissa säädettyjen edellytysten täyt-
tyessä. 
 

15 b § 

Muu tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden 
luovutus 

Verovelvollisen verovuoden veronalaiseksi 
tuloksi luetaan 15 §:n mukaan laskettuun 
enintään tuloksi luettavaan määrään asti se 
osa 15 §:n 1 momentissa tarkoitetusta muusta 
kuluvasta käyttöomaisuudesta kuin aluksesta 
saadusta luovutushinnasta ja muusta vastik-
keesta, joka ylittää jäljellä olevan menojään-
nöksen tonnistoverokauden aikana tapahtu-
neet luovutukset huomioon ottaen. 
 

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. Sulautumiseen sovelletaan li-
säksi elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52 b ja 52 h §:ää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vastaanottavan yhtiön tuloksi 15 §:n 3 ja 
4 momentin nojalla enintään luettava määrä 
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on sulautuvien yhtiöiden verotuksessa vah-
vistettujen 15 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi-
tettujen määrien yhteismäärä vähennettynä 
yhtiöiden tuloksi ennen sulautumista 15 b §:n 
nojalla luetuilla määrillä. 
 

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. Jakautumiseen so-
velletaan lisäksi elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain 52 c ja 52 h §:ää. 

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-
loksi 15 §:n 3 ja 4 momentin nojalla enintään 
luettavina määrinä pidetään määriä, jotka 
saadaan vähentämällä jakautuvan yhtiön ve-
rotuksessa vahvistetusta 15 §:n 3 ja 
4 momentissa tarkoitetusta määrästä yhtiön 
tuloksi ennen jakautumista 15 b §:n nojalla 
luettu määrä ja jakamalla näin saatu määrä 
jakautuvalle ja vastaanottaville yhtiöille tä-
män pykälän 2 momentin mukaisessa suh-
teessa. 
 

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 tämän lain 
15 a §:ssä tarkoitetun aluksen jälleenhankin-
tavarauksen määrä ja menojäännökseen lisä-
tään 15 a ja 15 b §:n mukaan tuloksi luettu 
määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä 
haetaan kirjallisella hakemuksella Verohal-
linnolta tonnistoverokaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

27 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 

Verohallinto hyväksyy 2 ja 3 §:ssä säädetyt 
edellytykset täyttävän yhtiön tonnistovero-
velvolliseksi ja merkitsee sen pitämäänsä 
tonnistoverovelvollisten luetteloon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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. 
 

29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

Verohallinnon on peruutettava tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymistä koskeva päätös, 
jos 2, 3 ja 28 §:ssä säädetyt edellytykset eivät 
täyty. 

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

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

Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-
volliseksi peruutetaan, yhtiötä ei voida hy-
väksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi 
ennen kuin 10 vuotta on kulunut peruuttamis-
ta seuraavan vuoden alusta lukien. Sama 
koskee yhtiön toimintaa jatkavaa, siihen 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa yhtiötä. 
 
 
 
 
 

30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

Verohallinto voi jättää yhtiön tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymisen peruuttamatta, 
vaikka 3 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täy-
ty, jos edellytysten täyttymättä jääminen joh-
tuu siitä, että Verohallinto on peruuttanut 
jonkun tai joidenkin samaan konserniin kuu-
luvien yhtiöiden tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen. 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä, 
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa 
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai matka-
perusteisesti vuokralle ottamien alusten 
osuus yhtiöiden tonnistoverotettavasta ton-
nistosta tonnistoverovelvolliseksi hyväksy-
misen jälkeen väliaikaisesti toiminnan laajen-
tamisen johdosta ylittää 75 prosenttia, mutta 
ei kuitenkaan 80 prosenttia, jos 2 §:ssä sääde-
tyt edellytykset muutoin täyttyvät. Hyväk-
syminen on kuitenkin peruutettava, jos edel-
lytykset eivät täyty Verohallinnon asettamas-
sa kohtuullisessa määräajassa. 
 

31 § 

Verotuksen toimittaminen 

Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen peruutetaan tai tonnistoverotettava yhtiö 
purkautuu, Verohallinto toimittaa yhtiön tu-
loverotuksen 32 §:ssä tarkoitetuilta vero-
vuosilta. 

Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) 3 §:ssä tar-
koitetulta verovuodelta. Verotuksen toimit-
tamiseen, verotuksen päättymiseen, verotar-
kastukseen, veronoikaisuun, jälkiverotuk-
seen, veronkorotukseen, yhteisökorkoon ja 
seurannaismuutokseen sovelletaan verotus-
menettelystä annettua lakia. Tonnistoveron 
kantoon, perintään ja palauttamiseen sovelle-
taan veronkantolakia (609/2005). 

Verohallinto vahvistaa 13 §:ssä tarkoitetun 
menojäännöksen määrän, 15 §:n 2 ja 
3 momentin mukaan lasketun enintään tulok-
si luettavan määrän ja 15 §:n 4 ja 
5 momentin mukaan määräytyvän  vuotuisen 
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valtiontuen enimmäismäärän rajoissa vähen-
nettävän määrän. 
 

32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

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

Edellä 24 §:ssä tarkoitetusta verosta vähen-
netään verovelvollisen vastaavalta ajalta suo-
rittaman tonnistoveron määrä. Näin saatu ve-
ro määrätään 10 prosentilla korotettuna tai, 
jos hyväksyminen on peruutettu yhtiön 
28 §:n vastaisen menettelyn taikka mainitus-
sa pykälässä tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
suuden olennaisen laiminlyönnin perusteella, 
30 prosentilla korotettuna. Jos verovelvolli-
nen osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen peruuttaminen tai yhtiön pur-
kaminen on tapahtunut siitä riippumattomista 
tai pakottavista syistä, Verohallinto voi alen-
taa korotusta tai jättää sen kokonaan mää-
räämättä. Korotusta voidaan alentaa tai se 
voidaan jättää määräämättä myös silloin, kun 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen pe-
ruutetaan sen johdosta, että yhtiö on lopetta-
nut tonnistoverotettavan toiminnan harjoit-
tamisen eikä toimintaa ole jatkettu toisessa 
yhtiössä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Tonnistoverotusta varten annettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-

moitettava Verohallinnolle 29 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen peruuttamisedel-
lytysten arvioinnin kannalta merkityksellisis-
tä muutoksista. 
 
 

36 § 

Tonnistoverolain perusteella myönnetyn tuen 
seuranta 

Tämän lain perusteella myönnetyn tuen 
seurantaa varten Verohallinto laskee tonnis-
toverovelvollisen tonnistoverotettavan toi-
minnan tuloksen noudattaen soveltuvin osin 
tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä 
Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuk-
sia. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 
voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 tai 
32 §:ssä tarkoitettua verotusta Verohallinto 
voi sen estämättä, mitä verotusmenettelystä 
annetussa laissa tai muualla tuloverolainsää-
dännössä säädetään, poiketa tämän pykälän 
mukaisesta laskelmasta. 
 

38 § 

Ennakkoratkaisu 

Verohallinto voi verovelvollisen kirjallises-
ta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tä-
män lain soveltamisesta. Poiketen siitä, mitä 
verotusmenettelystä annetun lain 84 §:ssä 
säädetään, keskusverolautakunta ei anna en-
nakkoratkaisua tämän lain soveltamisesta tu-
loverotuksessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

39 § 

Muutoksenhaku 

Verohallinnon tämän lain nojalla toimitta-
maan verotukseen haetaan muutosta siten 
kuin verotusmenettelystä annetussa laissa 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Ennakkoratkaisusta saa verovelvollinen tai 
muu muutoksenhakuun oikeutettu valittaa 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Muilta osin 
muutoksen hakuun sovelletaan verotusme-



 HE 151/2011 vp  
  

 

21

nettelystä annettua lakia. Valitusaika on 
30 päivää tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla 
ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-

lenterivuonna 2011 alkavalta verovuodelta 
toimitettavassa verotuksessa. 

Yhtiö voi hakea 4 §:n 3 momentissa maini-
tuin poikkeuksin tonnistoverovelvolliseksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 sen 
estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 

Poiketen siitä, mitä 5 §:n 1 momentissa 
säädetään, tonnistoverokausi voi hakemuk-

sesta alkaa vuonna 2011 ja 2012 alkaneen 
verovuoden alusta, edellyttäen, että tonnisto-
verovelvolliseksi hyväksymisen edellytykset 
ovat täyttyneet kyseisen verovuoden alusta ja 
verovelvollinen antaa tarvittavat tiedot ton-
nistoverotettavasta toiminnasta ja tulovero-
tettavasta toiminnasta saadun tulon laskemi-
seksi tonnistoverotusta ja tuloverotusta kos-
kevien säännösten mukaisesti. 

Tonnistoverokauden alkaminen vuonna 
2011 ja 2012 alkaneen verovuoden alusta 
edellyttää, että verovelvollinen on tehnyt ha-
kemuksen kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. 
 

————— 
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2. 

Laki 
tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Tällä lailla kumotaan tonnistoverolain 

muuttamisesta annettu laki (1249/2009). 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä  20  . 

————— 
 

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2012 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
 

Laki 
tonnistoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tonnistoverolain (476/2002) 19 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 723/2004, 
muutetaan 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti, 8, 9 ja 15 §, 

20 §:n 1 ja 3 momentti, 21 ja 23 §, 25 §:n 2 momentti, 26 §:n 1 ja 3 momentti, 27 §:n 1 mo-
mentti, 28 §, 29 §:n 1, 2, 4 ja 5 momentti, 30, 31 ja 32 §, 35 §:n 2 momentti, 36 §:n otsikko 
sekä 1 ja 3 momentti, 38 §:n 1 ja 4 momentti sekä 39 §:n 1 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osaksi laissa 1283/2007 ja 32 § osaksi laissa 509/2010, sekä 
lisätään lakiin uusi 15 a ja 15 b § 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 1 ja 
3 kohdassa tarkoitettujen miehistöineen 
vuokralle otettujen alusten bruttovetoisuus 
enintään 75 prosenttia kaikkien 8 §:ssä tar-
koitettujen alusten bruttovetoisuudesta; 

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

5) jonka koko aluskannan bruttovetoisuu-
desta vähintään 20 prosenttia on yhtiön 
omistamia aluksia, joilla yhtiö itse harjoittaa 
tavaroiden tai matkustajien kuljettamista 
kansainvälisessä meriliikenteessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi ol-
la tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki 
samaan 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, koskee vas-
taavasti yhtiöitä, joissa yhdellä tai useammal-
la luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä 
tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 1 luvun 
3 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava 
määräysvalta. 

3 § 

Verovelvollisuus konsernissa 

Osakeyhtiölain (624/2006) 8 luvun 12 §:ssä 
tarkoitettuun konserniin kuuluva yhtiö voi ol-
la tonnistoverovelvollinen vain, jos kaikki 
samaan konserniin kuuluvat tämän lain 
1 §:ssä ja 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut 
edellytykset täyttävät yhtiöt ovat tonnistove-
rovelvollisia ja yhtiöillä on sama tilikausi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas-
taavasti yhtiöitä, joissa yhdellä tai useammal-
la luonnollisella henkilöllä, oikeushenkilöllä 
tai näillä yhdessä on osakeyhtiölain 8 luvun 
12 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa vastaava 
määräysvalta. 

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  

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatu tu-
lo ei ole veronalaista tuloverotuksessa. Ton-
nistoverovelvollisen muusta kuin tonnistove-
rotettavasta toiminnasta saadun tulon vero-
tuksessa sovelletaan tuloverotusta koskevaa 
lainsäädäntöä. 

Ennen tonnistoverokauden alkua syntyneet 
tappiot eivät ole verotuksessa vähennyskel-
poisia. 
 
 
 

6 § 

Tonnistoverotuksen suhde tuloverotukseen  

Tonnistoverotettavasta toiminnasta saatu 
tulo ei ole veronalaista tuloverotuksessa. 
Tonnistoverovelvollisen muusta kuin tonnis-
toverotettavasta toiminnasta saadun tulon ve-
rotuksessa sovelletaan tuloverotusta koske-
vaa lainsäädäntöä. 

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 
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Tonnistoverotettavasta toiminnasta saadusta 
tulosta vieraassa valtiossa suoritettua veroa ei 
vähennetä Suomessa suoritettavasta verosta. 

tuloverotettavaan toimintaan siltä osin kuin 
on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet tulo-
verotettavassa toiminnassa. Siltä osin kuin 
on ilmeistä, että tappiot ovat syntyneet ton-
nistoverotettavaan toimintaan kuuluvassa 
toiminnassa, tappioita ei kohdisteta tulovero-
tukseen. Muilta osin kunkin tulolähteen tap-
piot siirtyvät samassa suhteessa kuin varojen 
arvostamisesta 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. 

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

Yhtiö ei saa vähentää tuloverotuksessa ton-
nistoverokautta edeltäneenä verovuonna 
käyttöönottamastaan aluksesta elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 30 §:n mu-
kaista poistoa. Sen sijaan yhtiö saa vähentää 
tuloverotuksessa tällaisesta aluksesta pois-
ton, joka vastaa aluksen hankintahinnan ja 
tonnistoverokauden alkaessa aluksen käyvän 
arvon erotusta, kuitenkin enintään elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 30 §:n mu-
kaan lasketun määrän. 

 
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, kuten 
1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalvelun hin-
taan sisältyvästä lastin ja matkustajien kulje-
tuksesta satama-alueella alukselle ja aluksel-
ta, aluksen lastauksesta ja purkamisesta sekä 
tavaran lastauksen ja purkamisen edellyttä-
mästä väliaikaisesta varastoinnista; 
 

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 
toiminnan harjoittamiselle välttämättömistä 
ja siihen läheisesti liittyvistä toiminnoista, 
kuten 1 kohdassa tarkoitetun kuljetuspalve-
lun hintaan sisältyvästä lastin ja matkustajien 
kuljetuksesta satama-alueella alukselle ja 
alukselta, tavaran lastauksesta, purkamisesta 
ja siihen liittyvästä tavaran väliaikaisesta va-
rastoinnista sekä lipunmyynnistä ja satama-
terminaalitoiminnoista samoin kuin hallin-
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4) tonnistoverotettavan aluksen antamisesta 
vuokralle miehistöineen edellyttäen, että 
vuokralle ottaja käyttää alusta toiminnassa, 
joka olisi vuokralle antajan harjoittamana 
tonnistoverotettavaa; 

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

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

nollisesta toiminnasta ja vakuutustoiminnas-
ta, jotka liittyvät välittömästi lastin ja mat-
kustajien 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 tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, 
enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä 
vuokralle antamasta aluksesta saatavasta 
vuokratulosta silloin, kun tällaisten vuokralle 
annettujen alusten osuus ei ylitä 20 prosent-
tia yhtiön tonnistoverotettavien alusten brut-
tovetoisuudesta; tällainen vuokratulo kuuluu 
tonnistoverotettavan toiminnan tuloihin vain 
siltä osin kuin vuokratuloa saadaan enintään 
kolmen vuoden ajan yhtiön tonnistoverokau-
den aikana. 

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 ole-
vista, strategisesti ja kaupallisesti Suomesta 
johdetuista, pääasiallisesti lastin tai matkusta-
jien kuljettamiseen tarkoitetuista ja käytetyis-
tä 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; 
 

8 §

Tonnistoverotettava alus 

Tonnistoveroa suoritetaan seuraavista pää-
asiassa kansainvälisessä meriliikenteessä 
olevista, strategisesti ja kaupallisesti Suomes-
ta johdetuista, pääasiallisesti lastin tai mat-
kustajien kuljettamiseen taikka hinaamiseen 
tai työntämiseen kansainvälisessä meriliiken-
teessä tarkoitetuista ja käytetyistä aluksista 
(tonnistoverotettava alus), joiden bruttove-
toisuus 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 sekä kauppa-alusluetteloon 
merkitty alus, jonka yhtiö on ottanut vuokral-
le miehistöineen vähintään 12 kuukauden 
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2) Euroopan unionin jäsenvaltion alusre-

kisteriin merkitty, yhtiön ilman miehistöä 
vuokralle ottama alus, jonka se varustaa ja 
jolla se liikennöi; ja 

3) Euroopan unionin jäsenvaltion alusre-
kisteriin merkitty, yhtiön miehistöineen vuok-
ralle ottama alus. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 tilapäisen ylikapasiteetin vuoksi, 
enintään kolmeksi vuodeksi ilman miehistöä 
vuokralle antama alus silloin, kun vuokralle 
annetun aluksen osuus ei ylitä 20 prosenttia 
yhtiön tonnistoverotettavien alusten bruttove-
toisuudesta muut tässä kohdassa tarkoitetut 
alukset huomioon ottaen. 

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

Hinaamiseen tai työntämiseen tarkoitettuna 
ja käytettynä aluksena pidetään sellaista las-
tialusta, joka on hinaaja tai työntäjä ja jota 
pääasiassa käytetään kuljettamiseen. Pää-
asiassa satamissa suoritettavat hinaus- tai 
työntämistoiminnot taikka moottorikäyttöis-
ten alusten avustaminen satamaan eivät ole 
tässä pykälässä tarkoitettua kansainvälistä 
meriliikennettä. 

 
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 
osalta. 
 
 
 
 
 
 

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 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 eu-
roa 25 000 tonnin ylittävältä osalta. 

Tonnistoveron määrä on tuloverolain 
(1535/1992) 124 §:n 2 momentissa säädettyä 
yhteisöverokantaa vastaava prosenttiosuus 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla lasketun 
tulon määrästä. 

Vero suoritetaan myös niiltä päiviltä, joina 
alus ei ole liikenteessä. 
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15 § 

Ennen tonnistoverotukseen siirtymistä synty-
nyt verovelka 

 
Verovuoden veronalaiseksi tuloksi luetaan 

se osa tonnistoverotettavaan toimintaan kuu-
luvasta käyttöomaisuudesta verovuoden aika-
na saaduista luovutushinnoista ja muista vas-
tikkeista, joka on jäänyt vähentämättä tonnis-
toverotettavan toiminnan menojäännöstä las-
kettaessa. 

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 vähenne-
tään tonnistoverotettavan toiminnan meno-
jäännökseen luettavan käyttöomaisuuden 
hankintamenoista seuraavina verovuosina si-
tä mukaa kuin hankintamenoja syntyy. 

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

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

15 § 

Tonnistoverotettavan käyttöomaisuuden 
luovutuksesta enintään tuloksi luettava 

määrä ja siitä vuosittain vähennettävä osa 

Tonnistoverotukseen siirryttäessä yhtiön 
13 §:ssä tarkoitettu tonnistoverotettavan toi-
minnan menojäännös jaetaan kunkin aluksen 
sekä muun menojäännökseen kuuluvan käyt-
töomaisuuden kesken näiden erien käypien 
arvojen suhteessa. Menojäännöstä jaettaessa 
ei oteta huomioon 6 §:n 5 momentissa tarkoi-
tetun aluksen hankintamenoa. 

Aluksen luovutuksesta enintään tuloksi lu-
ettava määrä lasketaan aluksen käyvän arvon 
ja alukselle jaetun menojäännöksen erotuk-
sena. 

Muun kuluvan käyttöomaisuuden kuin 
aluksen luovutuksesta enintään tuloksi luet-
tava määrä lasketaan muuhun kuluvaan käyt-
töomaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden käy-
pien arvojen ja muulle kuluvalle käyttöomai-
suudelle jaetun menojäännöksen erotuksena. 

Enintään tuloksi luettavasta määrästä vä-
hennetään tonnistoverokauden aikana 1/9 jo-
kaista jo kulunutta verovuotta kohden. Vuo-
sittain vähennettävä määrä ei kuitenkaan saa 
ylittää verovelvolliselle myönnettävän valti-
ontuen vuotuista enimmäismäärää verovel-
vollisen saamat muut tuet huomioon ottaen. 
Verovuonna valtiontuen enimmäismäärän 
vuoksi vähentämättä jäävä määrä vuotuisesta 
vähennyksestä siirtyy vähennettäväksi ton-
nistoverokauden aikana seuraavina verovuo-
sina vuotuinen valtiontuen enimmäismäärä 
huomioon ottaen. Vuotuisen valtiontuen 
enimmäismäärän rajoissa vähennettävä mää-
rä vahvistetaan verotusta toimitettaessa. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettua vuosit-
taista vähennystä laskettaessa veronalaiseksi 
tuloksi luettavasta määrästä ei kuitenkaan 
vähennetä sitä määrää, joka vastaa yhtiön tu-
loverotuksessa viiden viimeisimmän vuoden 
aikana ennen tonnistoverokauden alkamista 
hankituista aluksista tehtyjä poistoja siltä 
osin kuin poisto on ylittänyt hyödykkeen ta-
loudellisen arvonalenemisen ja tullut vähen-
netyksi muusta kaupallisesta toiminnasta 
kuin tonnistoverolain soveltamisalaan kuulu-
vasta toiminnasta saadusta tulosta. 
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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 § kumotaan) 

 
20 § 

Sulautuminen 

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

Vastaanottavan yhtiön tuloon 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla enintään luettava määrä on su-
lautuvien yhtiöiden verotuksessa vahvistettu-
jen 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen määri-
en yhteismäärä vähennettynä yhtiöiden tuloon 
ennen sulautumista 15 §:n nojalla luetuilla 
määrillä. 

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. Sulautumiseen sovelletaan li-
säksi elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52 b ja 52 h §:ää. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vastaanottavan yhtiön tuloksi 15 §:n 3 ja 
4 momentin nojalla enintään luettava määrä 
on sulautuvien yhtiöiden verotuksessa vah-
vistettujen 15 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi-
tettujen määrien yhteismäärä vähennettynä 
yhtiöiden tuloksi ennen sulautumista 15 b §:n 
nojalla luetuilla määrillä. 
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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 
toiminnan menojäännös ja tuloverotettavan 
toiminnan menojäännös siirtyvät vastaanotta-
ville yhtiöille samassa suhteessa kuin vastaa-
va käyttöomaisuus, arvostettuna kirjanpidossa 
poistamatta olevaan arvoon, siirtyy vastaanot-
taville yhtiöille. 
 

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

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. Jakautumiseen so-
velletaan lisäksi elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain 52 c ja 52 h §:ää. 
 
 

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-
loksi 15 §:n 3 ja 4 momentin nojalla enintään 
luettavina määrinä pidetään määriä, jotka 
saadaan vähentämällä jakautuvan yhtiön ve-
rotuksessa vahvistetusta 15 §:n 3 ja 
4 momentissa tarkoitetusta määrästä yhtiön 
tuloksi ennen jakautumista 15 b §:n nojalla 
luettu määrä ja jakamalla näin saatu määrä 
jakautuvalle ja vastaanottaville yhtiöille tä-
män pykälän 2 momentin mukaisessa suh-
teessa. 

 
23 § 

Konserniavustus 

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

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. 
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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 tonnistovero-
tettavan toiminnan menojäännöksen yhteis-
määrää tonnistoverokauden päättyessä. Me-
nojäännöksestä vähennetään 15 §:n 
2 momentin nojalla vielä vähentämättä oleva 
määrä ja 15 §:n 3 momentissa tarkoitetun jäl-
leenhankintavarauksen määrä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

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 tämän lain 
15 a §:ssä tarkoitetun aluksen jälleenhankin-
tavarauksen määrä ja menojäännökseen lisä-
tään 15 a ja 15 b §:n mukaan tuloksi luettu 
määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
26 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä 
haetaan kirjallisella hakemuksella Konserni-
verokeskukselta tonnistoverokaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

26 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hakeminen 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä 
haetaan kirjallisella hakemuksella Verohal-
linnolta tonnistoverokaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
Hakemuksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot 
ja asiakirjat yhtiön toiminnasta ja tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymisen edellytysten 
arviointiin vaikuttavista seikoista. Verohal-
linnon pyynnöstä hakijan on toimitettava li-
säksi muut asian ratkaisemiseksi tarvittavat 
tiedot ja asiakirjat. 

 
27 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 

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

27 § 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 

Verohallinto hyväksyy 2 ja 3 §:ssä säädetyt 
edellytykset täyttävän yhtiön tonnistovero-
velvolliseksi ja merkitsee sen pitämäänsä 
tonnistoverovelvollisten luetteloon. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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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 järjes-
telyssä, jonka tarkoituksena on keinotekoises-
ti pienentää tonnistoveron laskentaperustetta 
tai johon on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoi-
tuksessa, että suoritettavasta tuloverosta tai 
tonnistoverosta vapauduttaisiin; 

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

3) noudattaa ilmoittamisvelvollisuutta kos-
kevia säännöksiä; ja 

4) noudattaa, mitä 17 §:ssä säädetään. 

28 § 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytykset 

Tonnistoverovelvollisuuden voimassaolon 
edellytyksenä on 2 ja 3 §:ssä säädetyn lisäk-
si, että yhtiö selvittää tulonsa ja menonsa si-
ten kuin 17 §:ssä säädetään ja että yhtiö ei 
ole osallisena liiketoimessa tai järjestelyssä, 
jonka tarkoituksena on keinotekoisesti pie-
nentää tonnistoverotettavan tulon laskenta-
perustetta tai johon on ryhdytty ilmeisesti 
siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta tu-
loverosta vapauduttaisiin. 

 
29 § 

Hyväksymisen peruuttaminen 

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

Ennen peruuttamista tonnistoverovelvolli-
selle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Tonnistoverovelvolliselle on lisäksi varattava 
tilaisuus Konserniverokeskuksen asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa poistaa 
1 momentissa tarkoitettu puute. Määräaikaa 
ei aseteta, jos on ilmeistä, että 1 momentissa 
tarkoitetut edellytykset eivät tule täyttymään. 
Peruuttamisesta on ilmoitettava myös yhtiön 
emoyhtiölle ja yhtiöön 3 §:ssä tarkoitetussa 
suhteessa oleville tonnistoverovelvollisille. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

Jos yhtiön hyväksyminen tonnistoverovel-
volliseksi on peruutettu, yhtiötä ei voida hy-
väksyä uudestaan tonnistoverovelvolliseksi. 

29 §

Hyväksymisen peruuttaminen 

Verohallinnon on peruutettava tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymistä koskeva päätös, 
jos 2, 3 ja 28 §:ssä säädetyt edellytykset eivät 
täyty. 

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

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

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

ennen kuin 10 vuotta on kulunut peruuttamis-
ta seuraavan vuoden alusta lukien. Sama 
koskee yhtiön toimintaa jatkavaa, siihen 
3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevaa yhtiötä. 

 
30 § 

Hyväksymisen peruuttamatta jättäminen 
eräissä tapauksissa 

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

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä, 
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa 
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai 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 

Verohallinto voi jättää yhtiön tonnistove-
rovelvolliseksi hyväksymisen peruuttamatta, 
vaikka 3 §:ssä säädetyt edellytykset eivät täy-
ty, jos edellytysten täyttymättä jääminen joh-
tuu siitä, että Verohallinto on peruuttanut 
jonkun tai joidenkin samaan konserniin kuu-
luvien yhtiöiden tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen. 

Tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen 
voidaan jättää peruuttamatta sen estämättä, 
että yhtiön tai keskenään 3 §:n mukaisessa 
suhteessa olevien yhtiöiden aika- tai matka-
perusteisesti vuokralle ottamien alusten 
osuus yhtiöiden tonnistoverotettavasta ton-
nistosta tonnistoverovelvolliseksi hyväksy-
misen jälkeen väliaikaisesti toiminnan laajen-
tamisen johdosta ylittää 75 prosenttia, mutta 
ei kuitenkaan 80 prosenttia, jos 2 §:ssä sää-
detyt edellytykset muutoin täyttyvät. Hyväk-
syminen on kuitenkin peruutettava, jos edel-
lytykset eivät täyty Verohallinnon asettamas-
sa kohtuullisessa määräajassa. 

 
31 § 

Verotuksen toimittaminen 

Tonnistoverovelvollisen tonnistoverotuksen 
toimittaa Konserniverokeskus. 

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. 

Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenet-
telystä annetun lain 3 §:ssä tarkoitetulta vero-
vuodelta. Verotuksen toimittamisesta, vero-
tuksen päättymisestä, verotarkastuksesta, ve-
ronoikaisusta, jälkiverotuksesta, veronkoro-
tuksesta, yhteisökorosta ja seurannaismuutok-

31 §

Verotuksen toimittaminen 

 
 
 
 

Jos tonnistoverovelvolliseksi hyväksymi-
nen peruutetaan tai tonnistoverotettava yhtiö 
purkautuu, Verohallinto toimittaa yhtiön tu-
loverotuksen 32 §:ssä tarkoitetuilta vero-
vuosilta. 

Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenet-
telystä annetun lain (1558/1995) 3 §:ssä tar-
koitetulta verovuodelta. Verotuksen toimit-
tamiseen, verotuksen päättymiseen, verotar-
kastukseen, veronoikaisuun, jälkiverotukseen, 
veronkorotukseen, yhteisökorkoon ja seuran-
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sesta on soveltuvin osin voimassa, mitä vero-
tusmenettelystä annetussa laissa säädetään. 
Tonnistoveron kanto, perintä ja palauttaminen 
toimitetaan siten kuin veronkantolaissa 
(611/1978) tai sen nojalla säädetään. 

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

naismuutokseen sovelletaan verotusmenette-
lystä annettua lakia. Tonnistoveron kantoon, 
perintään ja palauttamiseen sovelletaan ve-
ronkantolakia (609/2005). 
 

Verohallinto vahvistaa 13 §:ssä tarkoitetun 
menojäännöksen määrän, 15 §:n 2 ja 
3 momentin mukaan lasketun enintään tulok-
si luettavan määrän ja 15 §:n 4 ja 
5 momentin mukaan määräytyvän  vuotuisen 
valtiontuen enimmäismäärän rajoissa vähen-
nettävän määrän. 

 
 

32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

Edellä 24 §:ssä tarkoitettu verotus toimite-
taan poiketen siitä, mitä muualla tuloverotus-
ta koskevassa lainsäädännössä säädetään, 
kaikilta tonnistoverokauteen kuuluvilta vero-
vuosilta tonnistoverokauden päättymisen jäl-
keen. Verotus päättyy Verohallinnon mää-
räämänä aikana, kuitenkin viimeistään tonnis-
toverokauden päättymistä seuraavan kalente-
rivuoden 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 verovelvolli-
nen osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen peruuttaminen tai yhtiön pur-
kaminen on tapahtunut siitä riippumattomista 
tai pakottavista syistä, Konserniverokeskus 
voi alentaa korotusta tai jättää sen kokonaan 
määräämättä. Korotusta voidaan alentaa tai se 
voidaan jättää määräämättä myös silloin, kun 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen pe-
ruutetaan sen johdosta, että yhtiö on lopetta-
nut tonnistoverotettavan toiminnan harjoitta-
misen eikä toimintaa ole jatkettu toisessa yh-
tiössä. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Suoritettua tonnistoveroa ei palauteta. 

32 § 

Verotuksen toimittaminen hyväksymisen pe-
ruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen 

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

Edellä 24 §:ssä tarkoitetusta verosta vä-
hennetään verovelvollisen vastaavalta ajalta 
suorittaman tonnistoveron määrä. Näin saa-
tu vero määrätään 10 prosentilla korotettuna 
tai, jos hyväksyminen on peruutettu yhtiön 
28 §:n vastaisen menettelyn taikka mainitus-
sa pykälässä tarkoitetun ilmoittamisvelvolli-
suuden olennaisen laiminlyönnin perusteella, 
30 prosentilla korotettuna. Jos verovelvolli-
nen osoittaa, että tonnistoverovelvolliseksi 
hyväksymisen peruuttaminen tai yhtiön pur-
kaminen on tapahtunut siitä riippumattomista 
tai pakottavista syistä, Verohallinto voi alen-
taa korotusta tai jättää sen kokonaan mää-
räämättä. Korotusta voidaan alentaa tai se 
voidaan jättää määräämättä myös silloin, kun 
tonnistoverovelvolliseksi hyväksyminen pe-
ruutetaan sen johdosta, että yhtiö on lopetta-
nut tonnistoverotettavan toiminnan harjoit-
tamisen eikä toimintaa ole jatkettu toisessa 
yhtiössä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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35 § 

Tonnistoverotusta varten annettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tonnistoverovelvollisen on viipymättä il-

moitettava Konserniverokeskukselle 29 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen peruuttamisedel-
lytysten arvioinnin kannalta merkityksellisistä 
muutoksista. 

35 § 

Tonnistoverotusta varten annettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — 
Tonnistoverovelvollisen on viipymättä ilmoi-
tettava Verohallinnolle 29 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen peruuttamisedellytysten arvi-
oinnin kannalta merkityksellisistä muutoksis-
ta. 

 
36 § 

Veronhuojennuksen seuranta 

 
Tämän lain mukaisen veronhuojennuksen 

seurantaa varten Konserniverokeskus laskee 
tonnistoverovelvollisen tonnistoverotettavan 
toiminnan tuloksen noudattaen soveltuvin 
osin tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä se-
kä Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopi-
muksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

36 § 

Tonnistoverolain perusteella myönnetyn tu-
en seuranta 

Tämän lain perusteella myönnetyn tuen 
seurantaa varten Verohallinto laskee tonnis-
toverovelvollisen tonnistoverotettavan toi-
minnan tuloksen noudattaen soveltuvin osin 
tuloverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä 
Suomea velvoittavia kansainvälisiä sopimuk-
sia. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Tässä pykälässä tarkoitettuun laskelmaan ei 
voi hakea muutosta. Toimittaessaan 25 tai 
32 §:ssä tarkoitettua verotusta Verohallinto 
voi sen estämättä, mitä verotusmenettelystä 
annetussa laissa tai muualla tuloverolainsää-
dännössä säädetään, poiketa tämän pykälän 
mukaisesta laskelmasta. 

 
38 § 

Ennakkoratkaisu 

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

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Konserniverokeskuksessa, hallinto-
oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa kiireellisenä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

38 § 

Ennakkoratkaisu 

Verohallinto voi verovelvollisen kirjallises-
ta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun tä-
män lain soveltamisesta. Poiketen siitä, mitä 
verotusmenettelystä annetun lain 84 §:ssä 
säädetään, keskusverolautakunta ei anna en-
nakkoratkaisua tämän lain soveltamisesta tu-
loverotuksessa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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39 § 

Muutoksenhaku 

Konserniverokeskuksen tämän lain nojalla 
toimittamaan verotukseen haetaan muutosta 
siten kuin verotusmenettelystä annetussa lais-
sa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

39 § 

Muutoksenhaku 

Verohallinnon tämän lain nojalla toimitta-
maan verotukseen haetaan muutosta siten 
kuin verotusmenettelystä annetussa laissa 
säädetään. 

— — — — — — — — — — — — — — 
Ennakkoratkaisusta saa verovelvollinen tai 

muu muutoksenhakuun oikeutettu valittaa 
Helsingin hallinto-oikeuteen. Muilta osin 
muutoksen hakuun sovelletaan verotusmenet-
telystä annettua lakia. Valitusaika on 30 päi-
vää tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla en-
nakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ka-

lenterivuonna 2011 alkavalta verovuodelta 
toimitettavassa verotuksessa. 

Yhtiö voi hakea 4 §:n 3 momentissa maini-
tuin poikkeuksin tonnistoverovelvolliseksi 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014 sen 
estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 

Poiketen siitä, mitä 5 §:n 1 momentissa 
säädetään, tonnistoverokausi voi hakemuk-
sesta alkaa vuonna 2011 ja 2012 alkaneen 
verovuoden alusta, edellyttäen, että tonnisto-
verovelvolliseksi hyväksymisen edellytykset 
ovat täyttyneet kyseisen verovuoden alusta ja 
että verovelvollinen antaa tarvittavat tiedot 
tonnistoverotettavasta toiminnasta ja tulove-
rotettavasta toiminnasta saadun tulon laske-
miseksi tonnistoverotusta ja tuloverotusta 
koskevien säännöksien mukaisesti.  

Tonnistoverokauden alkaminen vuonna 
2011 ja 2012 alkaneen verovuoden alusta 
edellyttää, että verovelvollinen on tehnyt ha-
kemuksen kolmen kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. 

——— 
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