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Statsrådets förordning

9/2015

om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med
Vitryssland om internationell landsvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sät-
tande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstift-

ningen

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av
överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik (1041/2014):

1 §
Den i Helsingfors den 17 maj 2013 mellan
Republiken Finlands regering och Republi-
ken Vitrysslands regering ingångna överens-
kommelsen om ändring av överenskommel-
sen om internationell landsvägstrafik mellan
Republiken Finlands regering och Republi-
ken Vitrysslands regering av den 24 juni
1997 träder i kraft den 17 januari 2015 så
som därom har överenskommits.
Överenskommelsen har godkänts av riks-
dagen den 25 november 2014. Noterna om
dess godkännande har utväxlats den 18 de-
cember 2014.

2 §
De bestämmelser i överenskommelsen som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i överenskommelsen om ändring av överens-
kommelsen med Vitryssland om internatio-
nell landsvägstrafik (1041/2014) träder i kraft
den 20 januari 2015.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 20

januari 2015.

Helsingfors den 15 januari 2015

Trafik- och kommunminister Paula Risikko

Regeringsråd Jorma Hörkkö
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Fördragstext 
 
 
 
Översättning 
 
 

Överenskommelse mellan Republiken 
Vitrysslands regering och Republiken Fin-
lands regering om ändring av överens-
kommelsen om internationell landsvägstra-
fik mellan Republiken Finlands regering 
och Republiken Vitrysslands regering av 
den 24 juni 1997 

Agreement between the Government of 
the Republic of Finland and the Govern-
ment of the Republic of Belarus on 
amending the Agreement between the 
Government of the Republic of Finland 
and the Government of Belarus on inter-
national road transport 
of 24 June 1997 

 
Republiken Vitrysslands regering och Re-

publiken Finlands regering, nedan de för-
dragsslutande parterna, 

The Government of the Republic of Fin-
land and the Government of the Republic of 
Belarus, hereinafter referred to as the Con-
tracting Parties; 
 

 
har i syfte att utveckla landsvägstrafiken 

mellan de båda länderna samt transitotrafiken 
genom deras territorier till tredjeländer, 

kommit överens om följande: 

desirous of promoting further development 
of road transport between the two countries 
and in transit through their territories; 
have agreed as follows: 

 
 

ARTIKEL 1 

Artikel 4 i överenskommelsen ska lyda på 
följande sätt: 

1. En fördragsslutande parts fordon som id-
kar trafik enligt denna överenskommelse 
inom den andra fördragsslutande partens ter-
ritorium i enlighet med vederbörande för-
dragsslutande parts nationella lagstiftning är 
befriade från alla skatter, avgifter och andra 
kostnader som på området i fråga tas ut för 
fordon. 

2. Befrielser enligt denna artikel ska i en-
lighet med de fördragsslutande parternas na-
tionella lagstiftning inte tillämpas på vägav-
gifter, vägtullar eller mervärdesskatter, eller 
på tullavgifter eller punktskatter på motorfor-
dons bränsleförbrukning, förutom på bränsle 
som finns i vanliga bränsletankar som har in-
stallerats av fordonstillverkaren, inklusive 
bränsletankar för kylnings- och uppvärm-
ningssystem. 

ARTICLE 1 

Article 4 of the Agreement shall be stated 
in the following wording: 

“l. Vehicles of the country of one Contract-
ing Party carrying out transport in accor-
dance with this Agreement in the territory of 
the country of the other Contracting Party in 
accordance with the national legislation of 
the country of this Contracting Party shall be 
exempted from all taxes, fees, and other 
charges levied on vehicles in that territory. 

2. The exemptions under this Article shall 
apply neither to road tolls, road user charges 
and value added taxes nor to customs pay-
ments and excise duties on fuel consumption 
of motor vehicles, except the fuel contained 
in the normal fuel tanks installed by the 
manufacturer of the vehicles including fuel 
tanks of refrigerating and heating units, ac-
cording to the national legislation of the 
countries of the Contracting Parties. 
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3. Reservdelar som är nödvändiga för den 

ena fördragsslutande partens fordon och som 
ingår i den vanliga uppsättningen av reserv-
delar är befriade från alla importtullar inom 
den andra fördragsslutande partens territori-
um, förutsatt att trafikidkaren iakttar alla re-
levanta tullbestämmelser. 

3. Spare parts which are necessary for the 
vehicle of the country of one Contracting 
Party and which are included into the regular 
complete set are exempt from all import cus-
toms duties in the territory of the country of 
the other Contracting Party provided that the 
transport operator complies with the relevant 
customs regulations.” 

 

ARTIKEL 2 

Artikel 7 i överenskommelsen ska lyda på 
följande sätt: 

Tillstånd krävs dock inte för 
- transport av flyttgods, 
- begravningstransporter,  
- transport av mäss- och utställningsföremål 

och tillhörande utrustning, 
- transport av djur, fordon och annat gods 

till idrottsevenemang, 
- transport av scendekorationer och tillhö-

rande utrustning samt instrument, transport av 
apparatur och utrustning som behövs för pro-
duktionen av radio- och televisionsprogram 
eller filmer, 

- transport av fordon som är i olag, 
- transport av medicinsk utrustning och ma-

terial som behövs för första hjälpen i sam-
band med naturkatastrofer, 

- godstransport med motorfordon då den 
tillåtna totalmassan, inklusive släpvagnar, 
inte överstiger 3,5 ton. 

Också i fråga om andra transporter kan un-
dantag från tillståndskravet beviljas om de 
båda fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer överens om detta. 

ARTICLE 2 

Article 7 of the Agreement shall be stated 
in the following wording: 

“No permits shall be required for the carri-
age of following goods: 

- household removal goods; 
- funeral transport; 
- goods and equipment for fairs and exhibi-

tions; 
- race animals, motor vehicles and other 

goods intended for sporting events; 
- theatre scenery and accessories, musical 

instruments and equipment for sound or tele-
vision broadcast or making films; 

- damaged vehicles; 
- medical equipment and material for ur-

gent assistance during natural disasters; 
- goods in motor vehicles when permitted 

gross laden weight including trailers, does 
not exceed 3.5 tons. 

 
 
Also other transport services can be ex-

empted from the need of authorizations if 
commonly agreed by the competent authori-
ties of the countries of both Contracting Par-
ties.” 

 
 

ARTIKEL 3 

Denna överenskommelse träder i kraft 30 
dagar från den dag när det sista skriftliga 
meddelandet som har framställts på diploma-
tisk väg har mottagits och genom vilket de 
fördragsslutande parterna bekräftar att de har 
fullföljt de interna förfaranden enligt sin na-
tionella lagstiftning som krävs för att över-
enskommelsen ska träda i kraft. 

 

ARTICLE 3 

The present Agreement shall enter into 
force after 30 days from the date of receipt of 
the last written notification through diplo-
matic channels certifying the completion by 
both Contracting Parties of the internal state 
procedures in accordance with the national 
legislation of each country necessary for its 
entry into force. 
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Upprättad i Helsingfors den 17 maj 2013 i 
två exemplar på vitryska, finska och engels-
ka, vilka alla texter har samma giltighet. Om 
det förekommer avvikande tolkningar, ska 
den engelska texten ges företräde framför den 
finska och den vitryska texten. 

Done at Helsinki on 17 May 2013 in two 
original copies in the Belarusian, Finnish and 
English languages, all texts being equally au-
thentic. In case of divergence of interpreta-
tion the English text shall prevail. 

 
  

 
För Republiken Vitrysslands 
regering 
 
 
Anatoly Sivak 
 
 
 
 
För Republiken Finlands 
regering 
 
 
Harri Pursiainen 
 
 
 
 

For the Government 
of the Republic of Belarus 
 
 
Anatoly Sivak 
 
 
 
 
For the Government 
of the Republic of Finland 
 
 
Harri Pursiainen 
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