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L a g

6/2011

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
överenskommelsen om ett sekretariat för partnerskapet för transport och logistik inom

den nordliga dimensionen

Given i Helsingfors den 22 oktober 2010

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i den i Zaragoza den 8 juni
2010 mellan Nordiska investeringsbanken
och Konungariket Norges kommunikations-
ministerium, Ryska federationens transport-
ministerium, Konungariket Danmarks trans-
portministerium, republiken Estlands eko-
nomi- och kommunikationsministerium, re-
publiken Finlands kommunikationsministeri-
um som agerar för republiken Finlands reger-
ing, Förbundsrepubliken Tysklands
förbundsministerium för transport, byggande
och stadsutveckling, republiken Lettlands
transportministerium, republiken Litauens
transport- och kommunikationsministerium,
republiken Polens infrastrukturministerium,
Konungariket Sveriges regering och republi-
ken Vitrysslands kommunikationsministeri-
um ingångna överenskommelsen om ett se-
kretariat för partnerskapet för transport och

logistik inom den nordliga dimensionen gäl-
ler som lag sådana Finland har förbundit sig
till dem.

2 §
Förskott som innehållits och slutliga skat-

ter som tagits ut enligt finländsk skattelag-
stiftning på lönerna för personalen vid sekre-
tariatet för partnerskapet för transport och
logistik inom den nordliga dimensionen beta-
las tillbaka till Nordiska investeringsbanken.
Finlands regering avsätter i sin årliga budget-
proposition ett anslag för bankens värdlands-
ersättning där de innehållna förskotten och
slutliga skatterna på lönerna för personalen
vid partnerskapets sekretariat ingår.

Finansministeriet ska varje år före ut-
gången av mars månad lämnas behövliga
uppgifter om de innehållna förskotten och de
slutliga skatterna på lönerna för det närmast
föregående kalenderåret för personalen vid
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sekretariatet för partnerskapet för transport
och logistik inom den nordliga dimensionen
på det sätt som föreskrivs i artikel 3 i värd-
landsöverenskommelsen mellan Finlands re-
gering och Nordiska investeringsbanken
(FördrS 83/1999).

Skatteförvaltningen ska utan särskild ansö-
kan betala tillbaka detta belopp till Nordiska

investeringsbanken senast inom juni månad
andra kalenderåret efter det kalenderår då
förskotten innehölls och skatterna togs ut på
lönerna.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 22 oktober 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Suvi Lindén
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