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Sjöfart och Samhälle
Handläggare direkttelefon

Datum

Vår beteckning

2006-06-01

0407-06-01492

Ert datum

Er beteckning

Maria Gelin, 011–19 10 02

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Sjöfartsverkets synpunkter på betänkande (SOU 2006:20)
Tonnageskatt
Sjöfartsverket har tagit del av ovan rubricerad betänkande.
Det har återkommande framhållits att det är angeläget att slå vakt om den
svenska sjöfartsnäringen och att denna näring behöver konkurrensvillkor
likvärdiga med Sveriges närmaste konkurrentländer. Ett införande av ett
tonnageskattesystem i Sverige bör ytterligare kunna bidra till att ge den
svenska handelssjöfarten konkurrenskraftiga villkor så att ett fartygsbestånd
som ägs av svenska rederier kan behållas och även utökas. En sådan
utveckling bidrar till att trygga sysselsättning och bevara yrkeskunnandet i
Sverige samt möjliggör för Sverige att fortsätta påverka det internationella
sjösäkerhets- och miljöarbetet. Mot denna bakgrund har Sjöfartsverket inget
att erinra mot att ett sådant system införs även i Sverige.
Det föreslagna systemet synes vara ett system med enkla och tydliga regler
som ger möjlighet till långsiktig planering och förutsebarhet. I situationer
med alternativa system finns det alltid risk för att regler används på ett icke
önskvärt sätt. Utredaren tycks dock ha tagit i beaktande flertalet av de
situationer som skulle kunna ge upphov till oönskade effekter.
Sjöfartsverket noterar vidare att utredaren föreslår att fartyg som används
för verksamhet som kan utsättas för internationell konkurrens skall omfattas
av ett svensk tonnageskattesystem och att detta därmed är en annan
reglering än den som finns i den s.k. nettomodellen. Från verkets sida
förordas en enhetlig reglering, företrädesvis i enlighet med det föreslagna
tonnageskattesystemet.

C:\Documents and Settings\annjoh02\Skrivbord\0407-06-01492.doc

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

601 78 Norrköping

Östra Promenaden 7

011-19 10 00

011-19 10 55

hk@sjofartsverket.se
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Datum

Vår beteckning

2006-06-01

0407-06-01492

I handläggningen av detta ärende, som har beslutats av tjänsteförrättande
generaldirektören Jan-Peter Elf, har deltagit chefen för avdelningen Sjöfart
och samhälle Lars Vieweg och chefen för den transportpolitiska enheten
Maria Gelin, den sistnämnda föredragande.

Jan-Peter Elf

Maria Gelin
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