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MERENKULKUMARSU  T  

Majakka-  ja jäämaksuja  korotetaan  22  päivänä syyskuuta 1978  anne-

tuula  asetuksilla  (730/78  ja  731/78)  seuraavasti: 

N:o  730  

Asetus 
tarkempia määräyksiä majakkamaksun suorittamisesta annetun  lain  taytäntöönpanosta 

 sisältävän asetuksen muuttamisesta. 

Annettu helsingissä  22  päivänä syyskuuta  1978.  

Kauppa-  ja  teollisuusministerin esittelystä muutetaan tarkempia määräyksiä majakkamak
-sun  suorittamisesta annetun  lain  täytäntöönpanosta  sisältävän  2  päivänä syyskuuta  1921  an-

netun asetuksen  I §:n I  ja  2  momentti, sellaisina kuin ne ovat  28  päivänä lokakuuta  1977  
annetussa asetuksessa  (778/77),  näin kuuluviksi:  

1 S.  
Majakkamaksua,  joka sellaisen maksun suo-

rittamisesta  19  päivänä elokuuta  1921  annetun 
 lain (196/21)  mukaan lasketaan aluksen  netto-

vetomäärän  jokaiselta kokonaiselta rekisteriton-
niluvulta, suoritetaan aluksesta, joka lähtee ui-
komaanpaikkaan  tai  saapuu sieltä, joka kerta 

 4  markkaa  20  penniä. 
Kotimaisessa liikenteessä käytetystä alukses-

ta suoritetaan majakkamaksua joko joka mat-
kalta  tai  koko kuukaudelta  tai  koko  kalenteri- 
vuodelta seuraavat määrät, nimittäin: 

Helsingissä 22päivänä syyskuuta  1978.  

konevoimalla  kulkevasta aluksesta  1  markka  
15  penniä matkalta,  2  markkaa  10  penniä kuu- 
kaudelta  ja  11  markkaa  20  penniä kalenteri- 
vuodelta; sekä 

purjealuksesta  ja proomusta  75  penniä mat-
kalta,  1  markka  40  penniä kuukaudelta  ja  S 

 markkaa  60  penniä kalenterivuodelta. 

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä maa-
liskuuta  1979.  

Tasavallan Presidentti 

Urho Kekkonen  

Kauppa-  ja  teollisuusministeri Eero Rantala  
16780 1099N  



N:o  731  

Asetus 
tarkemmat määräykset jaamaksun suorittamisesta sisältävän asetuksen muuttamisesta. 

Annettu Helsingissä  22  päivänä syyskuuta  1978.  

Kauppa-  ja  teollisuusministerin esittelystä muutetaan tarkemmat määräykset jäämaksun 
suorittamisesta sisältävän,  31  päivänä lokakuuta  1930  annetun asetuksen  3  S:n  2  momentli, 

 sellaisena kuin  se on 28  päivänä lokakuuta  1977  annetussa asetuksessa  (779/77),  näin 
kuuluvaksi: 

3 S.  
Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä maa- 

Jiiämaksua suoritetaan kultakin aluksen  net-  liskuuta 1979.  
tovetoisuuden  täydeltä rekisteritonnilta: 
jäämaksuluokassa  I B 1  markka  40  penniä  

I C 2  markkaa  10  penniä  
II 	2  markkaa  90  penniä  

III 	5  markkaa  35  penniä  

Helsingissä 22päivänä syyskuuta  1978.  

Tasavallan Presidentti 

Urho Kekkonen 

Kauppa.  ja  teollisuusministeri Eero  Ranta1a 
167801  lOOP  

Korotetut  maksut ovat voimassa  1  päivästä maaliskuuta  1979 

 lukien. 

Tämä tiedotuslehti korvaa tiedotuslehden n:o  11/15. 11. 1977.  

Suunnittelija 	 Hannu Makkonen 

KD  4555/78/101  
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SJÖFARTSSTYRELSENS 

INFORMATIONSBLAD  
I 1 1979 
	 Helsingfors 	 Nr  1/79  

SJÖFARTSAVGIFTER 

Fyr- och isavgifterna höjs genom  den 22  september  1978  givna 

förordningar  (730/78  och  731/78)  enligt följande: 

Nr  730  

Förordning 
om ändring av förordningen innefattande närmare bestämmelser angående verkställigheten 

av lagen om erläggande av fyravgift.  

Given  i  Helsinglors  den 22  september  1978. 

På  föredragning av handels- och industriministern ändras  1  §  1  och  2 mom.  förordningen 
 den 2  september  1921  innefattande  nirmare bstiimmelser  angående verkställigheten av lagen 

om erläggande av  fvravgift,  sådana dessa lagrum lyder i förordningen  den 28  oktober  1977 
(778/77),  som följer:  

1 S.  
Fvravgiften,  som enligt lagen  den 19  augusti 

 1921  om  erllggande  av sådan avgift  (196/21)  
beräknas för  rarje  helt  registertontal  av fartygs 

 nettodriktighet.  utgår för fartyg, som avgår  till 
 utrikesort eller ankommer därifrån, med  4 

mark 20  penni för varje gång. 
För fartyg  j  inrikesfart  erägges  fyravgift 

antingen för varje resa eller för hel månad 
eller för helt kalenderår  till  följande belopp 
nämligen: 

Helsingfors  den 22  september  1978.  

för maskindrivet fartyg för resa  1 mark 15 
 penni, för månad  2 mark 10  penni och för 

kalenderår  11 mark 20  penni; samt 
för segelfartyg och  prIm  för resa  75  penni, 

för månad  1 mark 40  penni och för kalenderår  
5 mark 60  penni. 

Denna förordning träder i kraft  den 1 mars 
1979.  

Republikens  President  

Urho Kekkonen  

Handels- och industriminister  Eero Rantala  
16780 1099N  



-2- 

Nr  31  

Förordning 
angående  andring  av förordningen innefattande närmare bestämmelser om erläggande av 

isavgift.  

Given  i Helsingfors  den 22  september  1978. 

På  föredragning av handels- och industriministern ändras  3  §  2 mom.  förordningen  den 31 
 oktober  1930  innefattande närmare bestämmelser om erläggande av isavgift, sådant detta  lag-

rum  lyder i förordningen  den 28  oktober  1977 (779/77),  som följer: 

3 S. 	
Denna förordning träder i kraft  den 1 mars  

	

Isavgiften utgår för 	varje fullt  registertontal 	1979.  
av fartygets nettodräktighet: 

	

i  isavgiftsklass 	I 	B  med  1 mark 40  penni  
I C  ,,  2 mark 10  penni  

	

II 	,,  2 mark 90  penni  

	

III 	,,  S mark 35  penni 

Helsingfors  den 22  september  1978. 

Republikens  President  

Urho Kekkonen  

Handels- och industriminister  Eero  Rnta1a  
16780 hOOP 

De  höjda avgifterna galler från  den 1 mars 1979.  

Detta  informationsbiad  ersätter  informationsbiadet  nr  11/15.11. 1977.  

Plar-serare 	 Hannu Makkonen  

KD  4555/78/101  
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