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Abstrakt

Denna studie tittar på den tonnageskatt som infördes i Sverige 2017. Studien presenterar
grundläggande information om tonnageskatt i Sverige och en jämförelse med dess 
grannländer Finland och Danmark för att ge läsaren förståelse för varför Sverige valt att 
anta detta nya system. Frågeställningen för studien handlar om hur det nya systemet 
påverkar rederier i praktiken genom en fallstudie av tre olika fartyg där dess 
ekonomiska reslutat under det gamla och det nya systemet presenteras i en 
resultatbudget i förenklad form. Vidare ställs frågan om fartygets storlek eller vilken 
fartygstyp det är, påverkar det ekonomiska resultatet positivt eller negativt. Studien 
visar att det är stor skillnad, mellan fartyg av olika storlek, om  det är positivt eller 
negativt att ansluta sig till det nya systemet. Studien visar även att det är väldigt stora 
skillnader på kostnaden för det nya systemet beroende på vilken fartygstyp det rör sig 
om.

Nyckelord: Tonnageskatt. Sjöfart. Skatt. Nettotonnage.
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Abstract

This paper takes a look at the tonnage tax implemented in Sweden in 2017. The paper 
presents basic information about the tonnage tax in Sweden and a comparison to its 
neighbouring countries Finland and Denmark to give the reader understanding why 
Sweden has decided to implement the new tonnage tax system. The paper asks the 
question of how the new system affects a shipping company in practice through a case 
study of three different vessels where the economic result is presented through a result 
calculation in simplified form. Furthermore the paper asks the question whether the 
vessels size or what type of vessel it is, affect the economic result, positively or 
negatively. The paper shows that there is a major difference, between ships of different 
sizes, whether it is positive or negative to adopt the new system. The paper also shows 
that there are large differences in costs for the new system depending on what type of 
vessel it concerns.
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Bakgrund

År 2015 beslutade regeringen att anta en ny maritim strategi för att främja människor, 
jobb och miljö. Strategins syfte är att främja den svenska sjöfartsnäringen för att 
Sverige skall behålla en konkurrenskraftig, innovativ och hållbar sjöfart. Att stärka den 
svenska sjöfart en viktig del i regeringens planer att öka den svenska exporten till nya 
tillväxtmarknader och sänka miljöpåverkan från transportmarknaden. 

Då konkurrensen inom den internationella sjöfartsindustrin har ökat kraftigt på grund 
av, i första hand, användandet av tredjelands flagg, det vill säga flaggstat utanför 
EU/EES, har medlemsstaterna i den Europeiska Unionen infört olika stödåtgärder för att
förmå landets rederier att behålla eller återföra fartygen under nationell flagg. För att 
behålla enhetlighet inom unionen tillsattes en kommission av EU-parlamentet för att 
utfärda riktlinjer för dessa stödåtgärder.

Kommissionen har rekommenderat två typer av stödåtgärder som Sverige har anammat. 
Den första riktar sig mot att sänka rederiernas kostnader för de anställda ombord. 2001 
införde Sverige det som kallas sjöfartsstödet eller rederistödet, för att försöka få rederier
att behålla svensk flagg på sina fartyg och anställa fler svenska sjöfarare. Sjöfartsstödet 
beskrivs i större detalj på s.7. Trots införandet av sjöfartsstödet har den svenska 
fartygsflottan minskat sedan 2009 medan internationellt har antalet fartyg ökat stadigt 
(Wallström och Andersson, 2017). Av denna anledning beslutade Sveriges regering 
2013, att en undersökning skulle genomföras huruvida man skulle anamma 
kommissionens andra rekommendation, att införa ett svenskt tonnageskattesystem, i 
likhet med andra länder i vårt närområde (Ett svenskt tonnageskattesystem, 2015).

Figur 1: Fartygsflotta i närliggande länder.
Graferna i Figur 1 visar hur storleken på olika länders fartygsflotta, i dödviktston, har 
förändrats över tid. För Sverige kan vi se en kraftig minskning från 2009 medan flera av
de andra länderna i Sveriges närområde har ökat eller vidhållit storleken på sin 
fartygsflotta (Swedish Shipowners' Association, 2017).
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Den svenska regeringen uttrycker i Proposition 2015/16:127 - Ett svenskt 
tonnagebeskattningssystem, vikten av att bibehålla en stark fartygsflotta under svensk 
flagg för att kunna bibehålla arbeten i sjöfartssektorn, erbjuda praktikplatser till landets 
sjöfartsstudenter och att bibehålla sjöfartskompetensen i landet. Regeringen uttrycker 
också vikten av att ha en stark fartygsflotta för att kunna påverka det internationella 
arbetet inom miljö och säkerhet till sjöss (Wallström och Andersson, 2017).

Den 28 september 2016 beslutade riksdagen att införa ett svenskt 
tonnagebeskattningssystem med start 1 januari 2017. Det nya systemet införs med ett 
antal förändringar och tillägg till inkomstskattelagen (1999:1229) och 
skatteförfarandelagen (2011:1244). Tonnageskatten beskrivs mer utförligt på s.7 men 
kan i korthet förklaras som att ett rederi betalar en fast skattekostnad för ett fartyg, 
baserat på fartyget teoretiska lastintag, istället för det traditionella bolagsskattesystemet 
där företag betalar en bestämd procent av sitt bruttoresultat i skatt (Wallström och 
Andersson, 2017). När lagar införs eller förändras är det viktigt att allmänheten förstår 
vad de innebär och hur de kommer påverka de områden som berörs. Via webbsidan Blå 
Tillväxt uttrycker Föreningen Sveriges sjöfart, fackföreningen Seko Sjöfolk och 
fackföreningen Sjöbefälsföreningen sitt stöd för det nya systemet (Blatillvaxt.se, 2017). 
Detta kan ses som en tydlig indikator att sjöfartssegmentet i Sverige är positivt inställda 
till förändringen. Men är det gynnsamt för rederier att ansluta sina fartyg till det nya 
systemet? Finns det olika risker med fartyg av olika typ?
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Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka hur olika rederier påverkas ekonomiskt av att 
nyttja det nya tonnageskattesystemet. 

• Hur påverkas ett rederis ekonomiska resultat av att gå över till tonnageskatt? 
• Hur påverkar  fartygens storlek det ekonomiska resultatet i de två olika 

skattesystemen? 
• Hur påverkas olika fartygstyper av det nya skattesystemet?

Avgränsningar.
För att producera relevant data för att besvara frågeställningarna har ett antal 
avgränsningar gjorts för studien. För det första är det inte relevant att studera stora 
mängder fartyg. Ett fartyg per storleksklass ger samma tillförlitliga data eftersom 
beräkningsmodellen för tonnageinkomst är lika för alla fartygsindivider. Den andra var 
fartygstypen. För att producera relevanta siffror är det nödvändigt att undersöka fartyg 
av samma typ men i olika storlekar. För jämförelsen mellan olika fartygstyper är det 
mer relevant att undersöka fartyg som är av jämförbar storlek men som har stora 
skillnader i konstruktionen, och därmed nettotonnaget.
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Metod

Datainsamling 

En datainsamling har gjorts för att erhålla kunskap om problemområdet. Detta är för att 
presentera relevant information för att läsaren skall få en bättre förståelse om vad 
nettotonnage är, hur tonnageskatt fungerar samt hur den ser ut i närliggande länder och 
vad den har gett för resultat i dessa länder. Utan denna förståelse blir frågeställningen i 
syftet, resultatet och diskussionen svårtolkad för en läsare om inte denne redan är insatt 
i ämnet.

Ett flertal olika sökmotorer och tidskrifter har använts för att finna information, bl.a. 
men inte begränsat till: Linnéuniversitetets OneSearch, Marine Technology Abstracts, 
Journal Navigation, Maritime Policy and Management samt Google. Mycket relevant 
information har funnits i Ett Svenskt Tonnageskattesystem från Statens Offentliga 
Utredningar 2015:4 samt Regeringens proposition 2015/16:127 “Ett svenskt 
tonnagebeskattningssystem” från Finansdepartementet. Sökningar efter mer aktuell 
information och analyser av resultat från andra länders införande har inte gett många 
resultat. Trolig anledning är att analyser av en nations tonnageskatt har flest intressenter 
inom den nationen och därför skrivs dessa på nationens modersmål och ej engelska. Att 
mer aktuell information om tonnageskatten i Sverige inte kunnat erhållas är sannolikt på
grund av att det är en ny företeelse och det inte ännu gått tillräckligt lång tid sedan 
införandet att pålitliga siffror kan ges. Finns det mycket publicerat om ämnet är det 
viktigt att man avgränsar sina sökningar med relevanta sökord för att få fram den 
information man söker. Nya ämnen däremot har det inte hunnits skrivas så mycket om 
(Patel & Davidson, 2013), t.ex. tonnageskatten i Sverige. Därför är en stor del av 
källorna från myndigheter, konventioner, branschorganisationer samt tidskrifter för att 
komplettera med aktuella siffror. På grund av detta är de inte ”peer reviewed” eftersom 
de inte är vetenskapliga artiklar.

Fallstudie

En fallstudie är en forskningsform som används för att ge en läsare djupare förståelse 
för ett fenomen genom att, i mer detalj, undersöka ett eller flera fall där fenomenet har 
haft inverkan. Metoden lämpar sig för studier i mindre skala där det är intressant att 
samla specifik information eller jämföra olika alternativ samt att den kan ge en tydlig 
bild av de bakomliggande orsakerna till varför det som observerats inträffade. Eftersom 
en fallstudie är så djupgående i sin undersökning kommer stora mängder data samlas in.
Att välja vilken data som är relevant att presentera och vilken data som ska exkluderas 
kan vara svårt och det är därför viktigt att tydligt avgränsa fallet och undersökningen när
studiens frågeställning utformas (Denscombe 2014). 

De fall som undersöks till en fallstudie ska inte skapas till studien utan bör vara något 
som redan existerar. Detta för att studien inte är ett experiment där forskarna har valt ut 
ramar och kontrollerar situationen utan istället undersöker något som existerar utanför 
forskningen (Denscombe 2014). 

För informationsinsamlingen till en fallstudie kan både kvalitativ eller kvantitativ data 
användas. Datainsamlingen kan göras genom flera olika metoder så som t.ex. intervjuer,
observationer, formulär, litteratur eller en kombination av flera (Denscombe 2014). 
Kvantitativ forskning och informationsinhämtning är en metod som oftast används för 
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att skapa forskning som fokuserar på siffror och statistik, till exempel när man vill svara
på frågor som hur ofta, hur många, vilken ålder, vilket kön eller vilket yrke. 
Kvantitativa studier använder ofta datainsamlingsmetoder som enkäter, frågeformulär 
eller korta intervjuer där frågorna ofta är stängda frågor, frågor med ja-och nej svar. 
Kvantitativ forskning kräver stor datainsamling för att vara statistiskt relevant. 
Kvalitativ forskning är forskning som fokuserar på ett mindre urval och används för att 
svara på frågor som hur eller varför. Kvalitativ forskning går djupare ner i enskilda 
händelser eller situationer och använder oftare datainsamlingsmetoder som fallstudier, 
litteraturstudier eller intervjuer med öppna frågor där den intervjuade kan uttrycka sina 
åsikter, känslor och upplevelser. Svaren får sedan analyseras i efterhand. I en kvantitativ
studie har forskaren teorier som gjorts upp i förhand och forskningsmetodiken är 
utformad för att undersöka just de teorierna. I kvalitativ forskning skapar forskaren 
teorier under forskningens gång baserat på de observationer som görs. Tolkningen av 
informationen i en kvalitativ studie löper därför större risk att färgas av forskaren som 
utför studien än informationen i en kvantitativ studie. För denna studie, där frågan hur 
är central för syftet, har en kvalitativ metod valts för att på tydligast vis svara på frågan 
och presentera informationen (Patel & Davidson, 2003).

För att visa hur tonnageskatten fungerar och påverkar rederier behövs tydlig information
som i en lättförståelig modell visar hur fartygets storlek och typ inverkar på ett fartygs 
lönsamhet under de två olika systemen. Studiens mål är att visa hur den svenska 
tonnageskatten fungerar och om det finns skillnader i effekten av det nya systemet för 
olika fartyg beroende på storlek och typ. En fallstudie är en lämplig metod för detta då 
den undersöker i detalj flera bidragande orsaker till upptäckterna som görs samt att den 
enkelt kan användas för att undersöka skillnaden för flera olika alternativ. 

För att visa skillnader för fartyg av olika storlek bestämdes att en typ av fartyg skulle 
användas. Efter att ha undersökt olika typer av fartyg så ansågs det lämpligast att 
använda tankfartyg för denna del av studien eftersom dessa, tillsammans med 
torrbulkfartyg, är de fartyg som har närmst samband mellan nettotonnage och faktisk 
lastkapacitet samt att detta samband följer med fartygen oberoende av storlek. Eftersom 
studien är inriktad på tonnageskatt i Sverige är det även här lämpligt att använda 
tankfartyg för studien eftersom av de 478 fartyg i det svenska skeppsregistret som är 
kvalificerade för att tonnagebeskattas är 193 tankfartyg. Detta är med god marginal den 
största gruppen av de fartygstyper som finns med i registret (Ett svenskt 
tonnageskattesystem, 2015).

För att ge realism till studien har fartygsfallen som studerats baserats på idag, 
verksamma fartyg som opererar på, men inte uteslutande, den europeiska marknaden. 
För att ge en tydlig bild ansågs det lämpligast att samtliga fartyg skulle gå på så kallad 
tidsbefraktnings-, time charter-avtal. Tidsbefraktning, till skillnad från trampsjöfart ger 
en jämnare och mer balanserad inkomst då fartyget blir hyrt över en tidsperiod och får 
betalt per dag det är verksamt under avtalet. I trampsjöfart blir fartyget inhyrt per resa 
och kan därför har svårare att hitta ekonomiskt gagnande resor vilket skulle ge en 
mindre tydlig bild av tonnageskattens effekter.

För att kunna visa hur tonnageskatten faktiskt påverkar ekonomin för rederier behövdes 
realistiska siffror för samtliga fartygs inkomster och kostnader. Siffrorna för fartygen 
till rederi A och B har inhämtats från en revisionsbyrå. Inkomstsiffrorna för fartyget till 
rederi C är hämtade från den elektroniska facktidskriften Hellenic Shipping News på 
grund av att revisionsbyrån ej utförde uppdrag åt några rederier med fartyg av denna 
storlek. Revisionsbyrån kunde dock ge uppskattade siffror för kostnaderna för ett fartyg 
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av denna storlek. När kontakt etablerades med revisionsbyrån utlovades anonymitet 
vilket erfordrades då de skulle lämna ut intern information från deras kunder. Dessa 
siffror är ständigt i rörelse och kan bara anses som aktuella när studien skrevs. För att 
visa tonnageskatten i praktiken har förenklade resultaträkningar upprättats för tre fartyg 
av olika storlek. Dessa visar hur tonnageskatten beräknas för fartygen samt resultat för 
fartyget både under det gamla systemet och det nya. En analys har sedan genomförts av 
dessa siffror där de jämförts med varandra baserat på fartygens intjäningspotential 
baserat på lastkapacitet. 

För att undersöka skillnaderna för fartyg av olika typer har en jämförelse gjorts mellan 
några av världens största fartyg inom sin fartygstyp. Detta belyser problemområden 
genom att förstärka skillnaderna genom extremer. De tre fartyg som valts är Mærsk Mc-
Kinney Møller,  Esso Atlantic och Harmony of the Seas. Dessa representerar tre av de 
största sjöfartsmarknaderna idag, container, tank och kryssning och valdes för att de är 
delar av extremerna i beräkning av nettotonnage. För dessa tre fall har ingen 
resultaträkningar gjorts eftersom denna del endast vill presentera skillnaden i 
tonnagebeskattningen för olika fartygstyper.

Metod diskussion

För att kunna ge en tydlig bild av effekten av tonnageskatt och kunna visa vilka 
variabler som påverkar detta bestämdes det att studien skulle fokusera på en kvalitativ 
datainsamling av en mindre mängd fartyg. En kvantitativ datainsamling hade inte 
kunnat producera några andra resultat än den utvalda metoden på grund av 
utformningen på det nya systemet. Det finns bara ett fåtal nivåer av 
beskattningsberäkning och det beräknas endast på ett sätt. De skillnader som uppstår  
rör typ av fartyg och storlek, och ser ut på samma sätt för alla fartyg inom samma 
parametrar. Det är därför mer intressant att titta på skillnad på fartygstyper än 
individuella fartyg.

En fråga som ställdes i studiens inledande fas var huruvida storleken på ett rederis 
fartygsflotta har någon påverkan på ett rederis resultat under tonnageskatten. Det visade 
sig under datainsamlingen att denna fråga saknade relevans i studien eftersom 
tonnagebeskattningen beräknas individuellt för ett fartyg och ett rederi väljer själv vilket
eller vilka fartyg som ska tonnagebeskattas.
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Teori

Sjöfartsstödet

År 2001 införde Sverige en ekonomisk stödåtgärd för den svenska sjöfartsnäringen som 
syftade till motivera redare att anställa fler svenska sjömän genom att sänka redarens 
kostnader för skatt, arbetsgivaravgift och löneavgifter. Redaren måste ansöka om 
sjöfartsstödet årsvis och måste uppfylla följande kriterier.

• Fartyget i sin näringsverksamhet används i trafik som är utsatt för internationell 
konkurrens på sjöfartsmarknaden 

• Fartyget inte är registrerat i något annat register än det svenska, 
• Utbildningsplatser ställs till förfogande ombord på fartyget enligt 

Transportstyrelsens föreskrifter eller beslut i enskilda fall, 
• Det finns tillräckliga försäkringar för fartyget och dess drift. 

(Delegationen för Sjöfartsstöd, 2017)

Tonnageskatt

Efter beslut från riksdagen införde Sverige ett tonnageskattesystem med start 1 januari 
2017. Tonnageskatt är, trots det vedertagna namnet, inte en skatt i sig utan ett system 
där en verksamhets bolagsskatt beräknas utifrån en fast, schablonberäknad, vinst 
baserad på lastkapaciteten för de fartyg man äger eller chartrar, uttryckt i nettotonnage. 
Tonnageskatten är ett frivilligt system som rederierna själva väljer om de vill ansluta sig
till. Detta måste ansökas om hos Skatteverket (Ett svenskt tonnageskattesystem, 2015).

För att ett fartyg skall vara kvalificerat för att kunna tonnagebeskattas krävs följande.
• Bruttodräktighet på minst 100.
• Har strategisk och ekonomisk ledning i Sverige.
• Huvudsakligen (75%) används internationell sjöfart eller annat lands inre vatten.

Vidare krävs av rederiets flotta att:
• Minst 20% av bruttotonnaget skall ägas, eller hyras in utan besättning.
• Minst 20% av bruttotonnaget skall vara registrerat i ett register för ett land inom 

EES området.
Samt av rederiet: 

• Att inte all verksamhet ingår i tonnagebeskattningen.
• Att kärnverksamheten är internationella sjötransporter.
• Nära ansluten verksamhet är kvalificerad.

(Tonnageskatt | Skatteverket, 2017)

En viktig skillnad för ett företag som är tonnagebeskattat mot ett företag som betalar 
konventionell bolagsskatt är att det tonnagebeskattade bolaget inte kan göra 
förlustavdrag på nästföljande års skatt. Förlustavdraget hjälper företag som haft en 
ekonomisk förlust år 1 genom att låta företaget kvitta den förlusten mot vinst år 2 och 
därmed bara betala bolagsskatt på den kvarstående vinsten.
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Exempel
Företag X gör en förlust på 50 000kr år 1. År 2 gör Företag X en vinst på 100 000kr. 
Företag X kan nu flytta 50 000kr av vinsten för år 2 för att göra resultatet på år 1 till 
0kr. Därefter betalar Företag X bolagsskatt á 22% på den kvarvarande vinsten på 50 
000kr för år 2 (Finansdepartementet, 1999).

Ett företag som tonnagebeskattas betalar istället en bestämd summa varje år och kan 
därför inte göra detta avdrag i samma mån. (Wallström och Andersson, 2017)  För att 
förhindra att företag utnyttjar tonnageskattesystemet år där man förväntas göra ett gott 
resultat och utnyttjar förlustavdraget år där resultatet förväntas vara negativt blir 
företaget låst till tonnageskattesystemet i minst tio år efter det att man blivit godkänd att
ingå i det (Wallström och Andersson, 2017). 

Den schablonberäknade inkomst som fastställs för ett fartyg kallas Tonnageinkomst och
beräknas enligt följande metod.

Fartygets nettodräktighet   m  ultipliceras med:
som överstiger 0 men inte 1 000 0,000214 procent av prisbasbeloppet
som överstiger 1 000 men inte 10 000 0,000159 procent av prisbasbeloppet
som överstiger 10 000 men inte 25 000 0,000103 procent av prisbasbeloppet
som överstiger 25 000 0,000055 procent av prisbasbeloppet

Denna siffra multipliceras sedan med antalet dagar av ett skatteår som fartyget varit 
anmält till tonnageskatten. Därefter betalas vanlig bolagsskatt på 22% av den nu 
uträknade tonnageinkomsten (Wallström och Andersson, 2017).

Nettotonnage

I det nya beskattningssystemet beräknas fartygets tonnageinkomst baserat på fartygets 
nettotonnage. Nettotonnage är ett mått på fartygets lastkapacitet och beräknas utifrån 
fartygets bruttotonnage. Beräkningsmetod för bruttotonnage och nettotonnage är 
bestämda enligt FN-organet International Maritime Organization (IMO), konvention 
“International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 “ (International 
Maritime Organization, 1969). 

Bruttotonnaget är beräknat utifrån fartygets samtliga inneslutna ytor, uttryckt i m³ 
gånger en koefficient som är bestämd och finns uttryckt i Annex 2 i konventionen. 
Tonnaget blir därför en enhetslös enhet. Nettotonnaget är därefter beräknat genom att 
dra bort volymen för ytor som används till annat än last, såsom besättning, 
navigationsutrustning, framdrivning, verkstäder och ballast, från bruttotonnaget. 
Förenklat säger man att nettotonnaget beskriver alla inkomstbringande utrymmen. 
Nettotonnaget får dock aldrig vara mindre än 30% av bruttotonnaget (Van Dokkum, 
2011).

Nettotonnage kan vid en första anblick se ut som en väldigt enhetlig beräkningsmodell 
men vid ett jämförande av fartyg inom olika segment av sjöfarten, såsom tank-, 
container-, RoRo- och passagerarfartyg så visar sig en stor skillnad mellan nettotonnage
och faktisk lastkapacitet. Även om fartygen har liknande dimensioner i konstruktionen, 
det vill säga längd, bredd och höjd. Detta är för att tonnage beräknas från insidan av 
kölen till insidan av det översta genomgående vädersäkra däcket (International Maritime
Organization, 1969). För ett tank- eller bulkfartyg är detta enkelt då detta tydligt täcker 
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in fartygets tankar eller lastlådor som alla kan fyllas från toppen till botten. Men för en 
containerlastare eller liknande fartyg som transporterar stora delar av sin lastkapacitet 
ovanpå däcket blir nettotonnaget mindre i förhållande till lasten. Omvänt blir det för ett 
passagerarfartyg som ofta har det översta genomgående däcket väldigt högt upp samt 
måste inkludera samtliga passagerare i beräkning av nettotonnaget, något som fartyg 
som har 12 eller färre passagerare inte behöver. Även RoRo-fartyg får väldigt höga 
nettotonnage gentemot deras möjlighet att faktiskt utnyttja all volym som inkluderas i 
nettotonnageberäkningen.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är en beräknad summa som fastställs av regeringen. Beräkningen av 
prisbasbelopp utförs av Statistiska Central Byrån (SCB) varje år för att anpassa det för 
inflationen. Prisbasbeloppet används till exempel för att beräkna försäkringsersättning 
eller skatteförmåner.

Tonnageskatt i våra grannländer

För att ge en förståelse för varför Sverige har valt att anta det nya systemet, varför man 
valt att utforma det på det vis som gjorts, och vilka effekter det förväntas ha, presenteras
här information och historia om tonnagebeskattning i länder i Sveriges närområde.

Finland

Finland antog tonnageskattesystemet redan år 2002 men redarna i Finland fann den inte 
tillräckligt gynnsam och enbart ett rederi anslöt sig till systemet (Svenska 
Riksdagsgruppen, 2011). Tio år senare trädde en ny reviderad lag om tonnageskatt i 
kraft som är mycket mer fördelaktig för redarna, då fick rederier fram tills den sista 
december 2014 ansluta sig till systemet och nystartade rederier har tre månader på sig 
(Bergvall, Juusela, Karhu, Von Weissenberg, 2017). År 2015 hade 90% mätt i brutto av 
lastfartygsmedlemmarna i Rederierna i Finland (RiF) anslutit sig till det reviderade 
skattesystemet (Sjöström, P-H, 2017).

För att ett fartyg ska vara kvalificerat för tonnageskatt måste det vara större än 100 
bruttoton, ska vara i internationell sjöfart och huvudsakligen vara avsett för gods- eller 
passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering. Rederiet måste ha sin 
strategiska och ekonomiska ledning i Finland, högst 40% av flottan får vara inskrivna i 
fartygsregister tillhörande en annan medlemsstat i EU samt så måste bolaget äga minst 
20% av flottan och använda det själv för att transportera gods eller passagerare 
internationellt.

Finland har förutom sitt nationella fartygsregister även ett handelsfartygsregister för de 
fartyg som utretts och godkänts för sjöfartsstöd. Sedan 1990-talet finns ett 
bemanningsstöd som efter den senaste revisionen täcker hela den förbetalda skatten 
(förskottsinnehållningen) samt socialskyddsavgifter. De sociala skydd som täcks är 
bland annat arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetsgivarandel av; 
sjömanspensionsavgiften, arbetslöshetsförsäkringspremien, 
olycksfallsförsäkringspremien, grupplivförsäkringspremien samt premien för frivillig 
olycksfallsförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkring för fritiden. Om ett fartyg 
erhåller bemanningsstöd ställs krav på praktikplatser (Wallström och Andersson, 2017).
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Danmark

Danmark fick tonnageskatt redan år 2002. Landet har 15.4 miljoner bruttotonnage 
(Danish Shipping, 2016) jämfört med Sverige som enbart har knappa 2.7 miljoner 
(Swedish Shipowners' Association, 2017). Danmark har den största tillväxten i EU och 
och har mer än fördubblat sitt tonnage sedan 1996. Landet är den femte största 
sjönationen i världen sett i bruttotonnage (Andersen, 2014). 

Om ett rederi väljer att ansluta sig till tonnageskatten måste alla fartyg det har ansluta 
sig till tonnageskattsystemet. Samma princip gäller då ett rederi inom en koncern 
använder tonnageskatt, då måste hela koncernen också göra det. Det finns inget direkt 
flaggkrav i Danmark, däremot måste rederiet bibehålla eller öka sitt bruttotonnage som 
det äger eller har registrerat i ett EU- eller EES-land. Detta gäller inte om minst 60% av 
rederiets flottas bruttotonnage är registrerat i ett EU- eller EES-land. 
För att ett fartyg ska vara kvalificerat måste det ha en bruttodräktighet om minst 20 ton 
och ska sin strategiska och affärsmässiga ledning i Danmark. 

Danmark har två olika fartygsregister, Danskt Alminderligt Skibsregister (DAS) som är 
ett nationellt register och innefattar huvudsakligen nationell passagerartrafik samt 
Danskt Internationalt Skibsregister (DIS) som kom till för att förhindra utflaggning. För 
att få registrera ett utländskt fartyg i DIS måste det ägas av ett danskt rederi eller av 
danska medborgare, fartyg kan även få registreras om den huvudsakliga verksamhet är 
rederiverksamhet och har betydande danskt ägarskap eller inflytande, då måste rederiet 
ha driften av verksamheten i Danmark t.ex. via en representant. 

I Danmark har man det s.k. sjötransportstödet vilket befriar redarna att betala 
socialavgifter och inkomstskatt för sjöfarare ombord deras fartyg. På fartyg som är 
flaggade i DIS gäller det endast sjöfarare som är danska medborgare och bor i Danmark,
eller personer som genom EU-medborgarskap kan jämställas med dessa. Sjöfarare som 
inte uppfyller dessa kriterier får istället via fackföreningar sluta kollektivavtal, sådana 
finns existerande för polacker, indier och filipiner (Wallström och Andersson, 2017).

Figur 2: Danmarks fartygsflottas utveckling.
Grafen visar utvecklingen för Danmarks fartygsflotta, i bruttotonnage, från dess att DIS-
registret infördes. Flera viktiga åtgärder är markerade på grafen för att tydligt visa 
effekterna som följt (Andersen, 2014). 
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Tonnageskattens utformning i Danmark och Finland

I båda länderna baseras skatten på fartygens nettotonnage och antal dagar rederiet 
förfogat över fartyget, i dessa ingår även de dagar fartyget ej är i drift. Samma indelning
av fartygets nettostorlek används även om schablonbeloppen för dessa indelningar är 
olika. I statens offentliga utredning har man valt att motivera de föreslagna svenska 
schablonbeloppen utifrån Danmarks och Finlands belopp och valt summor som ligger 
mellan dessa länder utifrån att vår bolagsskatt är högre än Finlands men lägre än 
Danmarks. 

Tabell 1: Beräkningsunderlag Danmark och Finland.
Nettodräktighet Danmark Finland

Upp till 1 000 NT 10.97 per 100 NT och dag 8.1 per 100 NT och dag 

1 001–10 000 NT 7.87 per 100 NT och dag 6.3 per 100 NT och dag 

10 001–25 000 NT 4.70 per 100 NT och dag 4.5 per 100 NT och dag 

25 001–obegränsat 3.01 per 100 NT och dag 1.8 per 100 NT och dag

Bolagsskatt 24.5% 20.0%
*Siffror i SEK från 2014, växelkurs är genomsnitt 1 januari– 30 juni 2014 (Ett svenskt 
tonnagebeskattningssystem, 2016).
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Resultat

De tre rederierna

För att kunna visa i praktik, hur rederiers ekonomi påverkas av det nya 
tonnageskattesystemet har tre fiktiva rederier skapats. Rederierna är anpassade efter 
olika marknadsområden och och har blivit tilldelade varsin fartygsmodell som speglar 
denna marknad. Fartygen är baserade på existerande fartyg och dess ekonomiska siffror.
Siffrorna som presenteras är förenklade för att tydligt kunna visa effekter av de olika 
systemen och för att skapa en tydlig beräkningsmodell har intjäningen för samtliga 
fartyg beräknats utifrån att fartygen går under tidsbefraktningsavtal. Eftersom sjöfarten 
är en internationell bransch används oftast United States Dollar (USD) som gemensam 
valuta. Siffrorna i denna studie presenteras i både USD och i svenska kronor (SKR) då 
det svenska tonnageskattesystemet är beräknat utifrån SKR. Valutaomvandlingen är 
beräknad på 1 USD = 8,9237 SKR enligt Google Finance från 04-04-2017. De tre 
beräkningarna presenteras på följande tre sidor för att läsaren enkelt ska kunna följa 
beräkningsunderlaget.
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Rederi A
Rederi A är ett litet rederi som sysslar med transport av kemikalier och oljeprodukter i 
Östersjöområdet. Den faktiska inkomsten över året är mer än tre gånger större än den 
som beräknas fram för beskattning enligt tonnageskattesystemet vilket resulterar i att 
bolagsskatten blir nästan två gånger större än tonnageskatten. De andra kostnaderna, för 
besättning, underhåll, försäkringar etc. är densamma eftersom de ej påverkas av valt 
skattesystem. Nettoresultatet efter konventionell bolagsskatt blir nästan nio miljoner 
kronor medan det blir cirka tio miljoner kronor om rederiet använder sig av 
tonnageskattesystemet, detta visar tydligt att det vore ekonomiskt gynnsamt för rederi A
att ansluta sig till tonnageskattesystemet.

Tabell 2: Resultaträkning Rederi A
Fartygsdata: Fartyg A
Lastkapacitet: 6946,4 m3

Nettotonnage: 2 008

Beräknad tonnageinkomst:
Nivå Beräkning Tonnageinkomst

Upp till 1000 1000*9.5872*365 3 499 328

Upp till 10 000 1008*7.1232*365 2 620 767

Total tonnageinkomst 6 120 096

Avgift för tonnageskatt 22% 6 120 096*0,22  1 346 421

Ekonomiska Poster
USD SKR

Inkomst per dag 7 000 62 465 

Inkomst per år: 2 555 000 22 800 053

Utgifter per dag:  3 500 31 233

Utgifter per år: 1 277 500 11 400 027

Bruttoresultat 1 277 500 11 400 026 

Bolagsskatt 281 050 2 508 006

Tonnagebeskattning 150 882 1 346 421

Nettoresultat efter bolagsskatt 996 450 8 892 020

Nettoresultat efter tonnageskatt 1 126 618 10 053 605
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Rederi B
Rederi B nyttjar fartyg som är något större än rederi A, som transporterar olja och 
kemikalier i Europafart men är mestadels i norra Europa. För rederi B är den faktiska 
inkomsten under ett år nästan 54 miljoner kronor medan den som beräknas fram för 
tonnageskatt är bara cirka 13 miljoner kronor vilket är en större procentuell skillnad än 
för rederi A. Nettoresultat efter bolagsskatt är cirka 24 miljoner kronor men om rederiet 
istället skulle använda sig av tonnageskatt blir nettoresultatet 28 miljoner kronor vilket 
visar att rent vinstmässigt vore det ännu mer fördelaktigt för rederi B än rederi A att 
ansluta sig till tonnageskatten. 

Tabell 3: Resultaträkning Rederi B
Fartygsdata: Fartyg B
Lastkapacitet: 16 559 m3

Nettotonnage: 4 780

Beräknad tonnageinkomst:
Nivå Beräkning Tonnageinkomst

Upp till 1000 1000*9.5872*365 3 499 328

Upp till 10 000 3780*7.1232*365 9 827 879

Total tonnageinkomst 13 327 207

Avgift för tonnageskatt 22% 13 327 207*0,22 2 931 986

Ekonomiska Poster
USD SKR

Inkomst per dag 16 500 147 241 

Inkomst per år: 6 022 500 53 742 983

Utgifter per dag: 7000 62 466

Utgifter per år: 2 555 000 22 800 054

Bruttoresultat 3 467 500 30 942 929

Bolagsskatt 7 621 850 6 807 445

Tonnagebeskattning 328 562  2 931 986

Nettoresultat efter bolagsskatt 2 704 650 24 135 484

Nettoresultat  efter tonnageskatt 3 138 938 28 010 943
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Rederi C
Rederi C nyttjar markant större fartyg som går i oceanfart med oljeprodukter och råolja. 
För rederi C ä differensen mellan den verkliga inkomsten och den beräknade inkomsten 
inte alls lika stor som det var för rederi A och rederi B, det skiljer endast nio 
procentenheter. Detta leder till att tonnageskatten i detta fall blir en större summa än 
bolagsskatten, 13 miljoner kronor gentemot åtta och en halv miljon kronor. 
Nettoresultatet efter bolagsskatt blir cirka 30,5 miljoner kronor medan det bara blir 
dryga 26 miljoner kronor om de använder tonnageskattesystemet, så rederi C med det 
största fartyget är det enda rederi i fallstudien som visar att de skulle redovisa ett bättre 
ekonomiskt resultat med bolagsskatt.

Tabell 4: Resultaträkning Rederi C
Fartygsdata: Fartyg C
Lastkapacitet: 117 936 m3

Nettotonnage: 32 744

Beräknad tonnageinkomst:
Nivå Beräkning Tonnageinkomst

Upp till 1000 1000*9.5872*365 3 499 328

Upp till 10 000 9000*7.1232*365 23 399 712

Upp till 25 000 15000*4.6144*365 25 263 840

Över 25 000 7744*2.464*365 6 964 644

Total tonnageinkomst 59 127 524

Avgift för tonnageskatt 22% 59 127 524*0,22 13 008 055

Ekonomiska Poster
USD SKR

Inkomst per dag 20 000 178 474

Inkomst per år: 7 300 000  65 143 010

Utgifter per dag: 8 000 71 390

Utgifter per år: 2 920 000 26 057 350

Bruttoresultat 4 380 000 39 085 660

Bolagsskatt 963 596 8 598 845

Tonnagebeskattning 1 457 698 13 008 055

Nettoresultat efter bolagsskatt 3 416 387 30 486 815

Nettoresultat  efter tonnageskatt 2 922 286 26 077 605
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Tonnageskatt för fartyg av olika typ.

På grund av att beräkningen för tonnageinkomst är grundad på ett fartygs nettotonnage 
som en beskrivning av fartygets teoretisk lastkapacitet, och att nettotonnaget är väldigt 
olika i förhållande till deras faktiska lastkapacitet beroende på konstruktion och 
fartygstyp så blir resultatet av att nyttja det nya systemet väldigt olika för olika 
fartygstyper. För att illustrera detta har en jämförelse gjorts mellan tre olika fartygs 
beräknade kostnader för tonnageskatt. Mærsk Mc-Kinney Møller, som är ett av världens
största containerfartyg,  Esso Atlantic,  en supertanker av motsvarande storlek som 
Mærsk Mc-Kinney Møller, och ett av världens största kryssningsfartyg, Harmony of the
Seas som trots sin imponerande storlek bland andra kryssningsfartyg ändå är avsevärt 
mindre än de tidigare fartygen, både räknat i längd och deplacement.

Tabell 5: Jämförelse av fartygstyper
Mærsk Mc-Kinney 
Møller

Esso Atlantic Harmony of the 
Seas

Nettotonnage 79 120 186 000 257 566

Nivå 1 – till 1000 3 499 328 kr 3 499 328 kr 3 499 328 kr

Nivå 2 – till 10000 23 399 712 kr 23 399 712 kr 23 399 712 kr

Nivå 3 – till 25000 25 263 840 kr 25 263 840 kr 25 263 840 kr

Nivå 4 – Över 25000 48 673 363 kr 145 246 640 kr 209 160 558 kr

Total tonnageinkomst 100 836 243 kr 172 170 943 kr 261 323 438 kr

Tonnagebeskattning 22% 22 183 973 kr 37 877 607 kr 57 491 156 kr

Här ser vi stora skillnader på kostnaderna av nettotonnaget där Mærsk Mc-Kinney 
Møller betalar en liten summa trots att hon är ett av de största lastfartygen i världen och 
Harmony of the Seas som trots sin mycket mindre storlek, skulle betala ca 259% mer i 
skatt. Eftersom dessa fartyg är av helt olika typer kan deras intjäningspotential per 
lastkapacitet inte jämföras på ett tydligt vis men vi kan tydligt se att det objektivt ser 
mycket mer fördelaktigt ut för  Mærsk Mc-Kinney Møller att nyttja tonnagebeskattning.

16



Analys
För att undersöka tonnageskatten i siffror har olika jämförelseberäkningar gjorts. Detta 
för att ge läsaren större förståelse för de siffror som presenterats under resultatet och 
sätta dessa i relation till varandra och fartygens storlek. Därefter diskuteras möjliga 
orsaker och konsekvenser för resultatet.

Till en början har resultatet efter betald bolagsskatt och tonnageskatt jämförts i relation 
till varandra. 

Tabell 6: Resultat efter skatt
Resultat efter bolagsskatt Resultat efter tonnageskatt

Fartyg A -  8 892 020 10 053 605

Fartyg B - 24 135 484 28 010 943

Fartyg C - 30 486 815 26 077 605

Fartyg A och Fartyg B visar tydligt en positiv effekt av att nyttja tonnageskatten medan 
Fartyg C uppvisar en negativ effekt. 

För att illustrera detta tydligare beräknas den faktiska skattesatsen under tonnageskatten 
för fartygen genom att dela skatten från den schablonberäknade tonnageinkomsten med 
med bruttoresultatet.

Tabell 7: Skattesats
Fartyg A 11.80%

Fartyg B 9.50%

Fartyg C 33.00%

Här kan vi se att Fartyg C betalar 11 procentenheter mer av sitt bruttoresultat under 
tonnageskatten medan Fartyg A 10,2 procentenheter mindre och fartyg B 12,5 
procentenheter mindre. Detta går emot det förväntade resultatet av tonnageskatt 
eftersom ju högre nettotonnage desto mindre skatt betalas per m³ last. Detta visas 
genom att dela skatten på tonnageinkomsten med lastkapaciteten.

Tabell 8: Skatt per lastenhet
Fartyg A 193,8kr

Fartyg B 177,1kr

Fartyg C 110,3kr

För att förstå hur detta kommer sig har två olika siffror jämförts. Först beräknas 
fartygens årsinkomst per m³ last.

Tabell 9: Inkomst per lastenhet
Fartyg A 3282 kr

Fartyg B 3245 kr

Fartyg C 552 kr 
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Sedan beräknades fartygens “break even”, alltså de inkomster fartyget behöver för att 
täcka samtliga utgifter samt tonnageskatten och beskrivs i relation till inkomsten som 
procent.

Tabell 10: Break even
Fartyg A 1835 kr 56% av inkomsten.

Fartyg B 1554 kr 48% av inkomsten.

Fartyg C 331 kr 60% av inkomsten.

Här ser vi att Fartyg A måste få 554% mer i intäkt per kubikmeter än fartyg C och 28% 
mer än fartyg B för att uppnå break even. Att uppnå break even om man har anslutit sig 
till tonnageskatten kräver högre inkomst än om man använder sig av den konventionella
bolagsskatten, detta eftersom ingen skatt betalas om man inte gör någon vinst.

Fartygens storlek

Eftersom beräkningsmodellen för tonnageskatten tydligt premierar större fartyg, det vill 
säga fartyg med högre nettotonnage, var det förväntade resultatet vid studiens början att 
det tydligt skulle framgå att ju större fartyg ett rederi förfogade över, desto bättre 
resultat skulle de få. Det förväntades också visa att rederier som förfogade över mindre 
fartyg skulle ha mindre positiva resultat och därför vara mindre benägna att nyttja det 
nya systemet. I teorin stämmer detta om man endast beräknar den faktiska avgiften för 
tonnageskatten kontra intjäningsmöjligheterna i lastkapacitet. Men de vitt skilda 
fraktraterna för fartyg av olika storlekar gör att även om ett större fartyg kan ta större 
mängd last så sjunker raten per m³ exponentiellt ju större mängd fartyget kan lasta.

Fraktrater inom sjöfarten är väldigt beroende på mängden tillgängliga fartyg inom de 
olika segmenten, beroende på typ och storlek. Inom det segment av sjöfarten som rederi 
C är verksam finns i dagsläget en stor överkapacitet (Brace yourself: Overcapacity to 
worsen in most sectors, 2017) och detta leder till att fraktraterna för denna typ har fallit 
väldigt lågt i jämförelse med fartyg som det rederi B använder.

Då studien tydligt visar en positiv ekonomisk effekt för rederi A samt rederi B kan det 
anses troligt att svenska rederier som driver fartyg i den storleksklassen kan tänkas välja
svensk flagg på nya fartyg och kanske även flagga in fartyg från andra 
bekvämlighetsflagg, när de kan kombinera det nya skattesystemet med sjöfartsstödet 
och det nya TAP-avtal för anställning av utländska besättningsmedlemmar (Johansson, 
2017).

Rederiers ekonomiska resultat

Studien visar att effekten av tonnageskatten inte alltid är positiv för ett rederi. När ett 
rederi visar starka resultat får det ofta sänkta skattekostnader under det nya systemet, 
men eftersom ett fartyg måste ha högra inkomster för att garantera vinst, och måste 
bindas till det nya systemet i minst 10 år, kan det vara svårt att uppskatta hur 
inkomsterna kommer att utvecklas under hela den bundna tiden. Detta kan leda till att 
rederier anser att det är för stora osäkerheter med att ansluta sig till det nya systemet.

18



Olika fartygstyper

Skillnaden mellan tonnagebeskattningen för olika typer av fartyg är även den en viktig 
faktor för att förstå tonnageskatt i praktiken. En jämförelse har gjorts mellan några av 
världens största fartyg inom olika segment av sjöfarten för att med hjälp av extremerna 
tydligt visa skillnaderna. Fartyg som seglar med däckslast, så som containerfartyg eller 
RoRo-fartyg med öppna däck, kan segla med last som i praktiken blir obeskattad medan
fartyg som tankers och torrbulk, vars lastrum är helt inneslutna, har ett nettotonnage 
som tätt följer lastkapaciteten och därför alltid har en högre beskattning per lastenhet. 
Detta skulle kunna försvaras med skillnaderna i intjäningsmöjligheter men de enkla 
beräkningsmodeller som har gjorts till denna studie visar att dessa inte följer 
nettotonnaget.

Passagerarfartyg är extremen på den andra sidan då de är stora fartyg med inneslutna 
områden som sträcker sig långt upp i fartyget och måste göra tillägg på sitt nettotonnage
för varje passagerare ombord. Detta leder till extremt höga nettotonnage samtidigt som 
de inte kan fylla de nettotonnagebeskattade utrymmena på samma sätt som ett 
tankfartyg.

Övriga kommentarer

De siffror som använts i studien är för s.k. timecharter. Är ett fartyg chartrat får rederiet 
en klar bild om sina framtida intäkter och kan då ta ett informerat beslut om att ansluta 
sig till tonnageskatten ifall det är fördelaktigt för dem. Men för fartyg som går på 
spotmarknaden är det desto svårare. De, som många andra företag, vet inte hur 
intäkterna kommer se ut och då blir det en stor risktagning att ansluta sig till 
tonnageskattsystemet. De måste tjäna mer för att gå breakeven men å andra sidan har de
chans till en större vinst, med den volatila transportmarknaden vi har idag är det nästan 
som att be rederierna spela på lotto.

Krävs timecharter för att tonnageskatten ska vara fördelaktig kommer rederier snart bli 
överflödiga, då kan ju istället deras kunder själva köpa fartyg och leda driften av dem. 
Eller så placeras kunderna i en vågmästarroll då de ökar konkurrensen mellan rederierna
enormt. I norra Europa är t.ex. Statoil en enormt stor charterer, de chartrar fartyg från 
BL LPG (BW LPG, 2017), OSM (OSM, 2017), Trom Offshore (Trom Offshore, 2017), 
Remoy Shipping (Remoy Shipping, 2017) m.fl. Med ett så stort behov som Statoil har 
finns det inget som förhindrar dem att ta bort ”mellanhanden”, d.v.s. rederierna. Så i och
med tonnageskatten, som kom till för att hjälpa rederierna, har man gett mycket makt 
till charterers istället vilket kan i en framtid leda till att rederierna i sig blir överflödiga.
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Slutsats

Studien har visat att rederi A och rederi B påverkas positivt ekonomiskt om de ansluter 
sig till tonnageskatten medan rederi C får ett större nettoresultat om de bibehåller 
bolagsskatten. Genom detta resultat dras slutsatsen att storleken på fartygen har en icke-
linjär påverkan om de beskattas genom tonnageskatt, små fartyg får betala mest skatt 
per kubikmeter last men stora fartyg får minst betalt per kubikmeter last då det råder en 
överkapacitet av stora fartyg. Mest gynnades det medelstora fartyget från rederi B av att
ansluta sig till tonnageskatten. Om bolagsskatt används tjänar rederierna mer ju större 
deras fartyg är.

Det har visats att fartyg av olika typ men liknande storlek betalar väldigt varierande 
mängd skatt under tonnageskattesystemet. Detta på grund av beräkningsformeln av 
nettotonnage samt deras konstruktion. Mest betalar passagerarfartyg, därefter tankfartyg
och bulkfartyg. Minst mängd skatt betalar containerfartyg samt RoRo-fartyg. 

20



Referenser

Andersen, M. (2014). Focus on the maritime sector - Focus Denmark No. 02. [online] 
Netpublikationer.dk. Available at: 
http://www.netpublikationer.dk/um/focusdk_0214/Html/kap05.html [Accessed 18 Mar. 
2017].

Bergvall, T., Juusela, J., Karhu, E. and Von Weissenberg, U. (2017). Finnish Tonnage 
Tax Reform Enacted - Tax - Finland. [online] Mondaq.com. Available at: 
http://www.mondaq.com/x/171274/Corporate+Tax/Finnish+tonnage+tax+reform+enact
ed [Accessed 17 Mar. 2017].

Blatillvaxt.se. (2017). Blå tillväxt » En pånyttfödd industri.. [online] Available at: 
http://www.blatillvaxt.se/ [Accessed 22 May 2017]. 

Brace yourself: Overcapacity to worsen in most sectors. (2017). 1st ed. [ebook] Lloyd’s 
List Intelligence. Available at: http://info.lloydslistintelligence.com/wp-
content/uploads/2016/03/LL-Article-2-final.pdf [Accessed 17 Apr. 2017].

Bwlpg.com. (2017). Our Fleet - BW LPG. [online] Available at: 
http://www.bwlpg.com/Our-Fleet [Accessed 17 Apr. 2017].

Delegationen för Sjöfartsstöd, (2017). Information om Sjöfartsstöd 2017. Göteborg: 
Trafikverket.

Denscombe, M. (2014).The Good Research Guide : For Small-scale Research Projects.
5. uppl., Maidenhead, Berkshire: McGraw-Hill Education 

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem. (2016). 1st ed. [ebook] Stockholm: 
Näringsdepartementet, pp.6-9. Available at: 
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/sjofart/fartyg/sjofartsseminarium-
2016/a-5-ppp-ett-svenskt-tonnagebeskattningssystem-160406_ny_ida.pdf [Accessed 21 
Feb. 2017].

Ett svenskt tonnageskattesystem. (2015). 1st ed. [ebook] Stockholm: Statens Offentliga 
Utredningar, pp.261-262. Available at: 
http://www.regeringen.se/contentassets/de2131f876334f45a7a8fd263626d50c/ett-
svenskt-tonnageskattesystem-hela-dokumentet-sou-20154 [Accessed 21 Feb. 2017].

Finansdepartementet, (1999). Inkomstskattelag. Stockholm: Finansdepartementet

Hellenicshippingnews.com. (2017). Hellenic Shipping News Worldwide, Online Daily 
Newspaper on Hellenic and International Shipping. [online] Available at: 
http://www.hellenicshippingnews.com/ [Accessed 12 Apr. 2017]. 

International Maritime Organization, (1969). International Convention on Tonnage 
Measurement of Ships. London: International Maritime Organization.

Johansson, K. (2017). Nytt TAP-avtal motsvarar internationella avtal. [online] 
Sjofolk.se. Available at: http://www.sjofolk.se/nyhet/147-nytt-tap-avtal-motsvarar-
internationella-avtal.html [Accessed 17 Apr. 2017].

iv



OSM. (2017). Major North Sea Shuttle Tanker Contract with Statoil - OSM. [online] 
Available at: https://www.osm.no/en/Press/OSM-News1/Major-North-Sea-Shuttle-
Tanker-Contract-with-Statoil [Accessed 17 Apr. 2017].

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3rd ed. Lund: 
Studentlitteratur. 

Remoyshipping.no. (2017). Fleet | Remøy Shipping. [online] Available at: 
http://www.remoyshipping.no/fleet/ [Accessed 17 Apr. 2017].

Sjöström, P.-H. (2017). "Tonnageskatten en framgång". Sjöfartstidningen. [online] 
Available at: http://www.sjofartstidningen.se/tonnageskatten-en-framgang/ [Accessed 
17 Mar. 2017].

Svenska Riksdagsgruppen, (2011). Förslaget om ändrad tonnageskattelag har anlänt 
till riksdagen. [online] Available at: http://www.riksdagsgruppen.fi/sv/politik/article-
88136-39405-forslaget-om-andrad-tonnageskattelag-har-anlant-till-riksdagen?
offset_88136=616&offset_88137=266&categories_88136=1744 [Accessed 17 Mar. 
2017].

Swedish Shipowners' Association, (2017). Svensk sjöfart: nyckeltal 2016. [online] 
Swedish Shipowners' Association. Available at: http://www.sweship.se/wp-
content/uploads/2015/08/Svensk-sj%C3%B6farts-nyckeltal-2016.pdf [Accessed 17 
Mar. 2017].

Tonnageskatt | Skatteverket. (2017). [online] Skatteverket.se. Available at: 
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/bilochtrafik/tonnageskatt.4.
361dc8c15312eff6fd302a3.html?q=tonnageskatt [Accessed 21 Feb. 2017].

Tromsoffshore.no. (2017). Statoil contract. [online] Available at: 
http://www.tromsoffshore.no/en/press/news-archive/item/statoil-contract [Accessed 17 
Apr. 2017].

Van Dokkum, K. (2011). Ship Knowledge. 7th ed. Enkhuizen: Dokmar, Maritime 
Publishers BV, p.30.

Wallström, M. & Andersson, M. (2017). Regeringens proposition 2015/16:127 Ett 
svenskt tonnagebeskattningssystem. Stockholm: Finansdepartementet. 

v


	Bakgrund
	Syfte
	Avgränsningar.

	Metod
	Datainsamling
	Fallstudie
	Metod diskussion

	Teori
	Sjöfartsstödet
	Tonnageskatt
	Nettotonnage
	Prisbasbelopp
	Tonnageskatt i våra grannländer
	Finland
	Danmark
	Tonnageskattens utformning i Danmark och Finland


	Resultat
	De tre rederierna
	Rederi A
	Rederi B
	Rederi C
	Tonnageskatt för fartyg av olika typ.

	Analys
	Fartygens storlek
	Rederiers ekonomiska resultat
	Olika fartygstyper
	Övriga kommentarer

	Slutsats

