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Hallituksen esitys Eduskunnalle Intian kanssa tulon kaksin· 
kertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista 
koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy
väksyisi Intian kanssa tulon kaksinkertaisen 
verotuksen estämiseksi vuonna 1961 tehdyn 
sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen. 

Sopimuksella muutetaan satunnaisesta laiva
tai hakutahtiliikenteestä saadun tulon verotusta 
koskevia määräyksiä. 

Sopimuksen määräyksiä sovelletaan 1 päi
västä huhtikuuta 1976 lukien. 

Esitykseen liittyy lakiehdotus sopimuksen 
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien mää
räysten hyväksymisestä. 

PERUSTELUT. 

Suomen ja Intian välillä tehtiin 23 päivänä 
kesäkuuta 1961 sopimus tulon kaksinkertaisen 
verotuksen estämiseksi ( SopS 2/62). Sopi
musta sovellettiin Suomessa ensimmäisen ker
ran vuodelta 1960 toimitetussa verotuksessa. 

Sopimuksen VI artiklan 1 kohdan mukaan 
voidaan laivaliikennettä harjoittavaa suomalais
ta yritystä verottaa sekä Suomessa että Intias
sa tulosta, jonka se saa Intiasta siellä harjoit
tamastaan laivaliikenteestä. Intian sisäisen lain
säädännön mukaan määrättävä vero on tällöin 
alennettava 50 prosentilla. Suomessa samasta 
tulosta maksettavasta verosta on taas vähennet
tävä Intiassa maksettu alennettu määrä. Nämä 
määräykset eivät kuitenkaan VI artiklan 4 koh
dan mukaan koske satunnaisesta laiva- tai haku
tahtiliikenteestä saatua tuloa, vaan siitä voidaan 
määrätä huojentamaton vero Intian sisäisen 
lainsäädännön mukaisesti. 

Intian tuloverolainsäädäntöä on vuonna 197 5 
muutettu siten, että Intiassa laivaliikennettä 
harjoittavien ulkomaisten yritysten tulo laske
taan samojen perusteiden mukaan riippumatta 
siitä, onko kysymyksessä säännöllinen laivalii-
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kenne vai satunnainen laiva- tai hakurahtilii
kenne. Ulkomaisen laivaliikenneyrityksen In
tiasta saamaksi tuloksi katsotaan 7,5 prosenttia 
siitä määrästä, jonka yritys saa Intian satamassa 
alukseen otettujen henkilöiden tai tavaran kul
jetuksesta tai muutoin saa Intiasta henkilöiden 
tai tavaran kuljetuksesta. 

Edellä mainitun lainmuutoksen johdosta In
tia on pitänyt tarkoituksenmukaisena, että sopi
mustakin muutetaan siten, että VI artiklan 1 
kohdassa tarkoitettu huojennus koskisi suoma
laisten laivaliikenneyritysten Intiasta saamaa 
tuloa riippumatta siitä, onko kysymyksessä 
säännöllinen laivaliikenne vai satunnainen laiva
tai hakurahtiliikenne. Sopimuksen muutos on 
toteutettu poistamalla VI artiklan 4 kohta. 

Edellä olevan perusteella ja hallitusmuodon 
33 §:n mukaisesti esitetään, 

että Eduskunta hyväksyisi ne Suo
men Tasavallan ja Intian Tasavallan 
välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen 
estämiseksi 23 päivänä kesäkuuta 1961 
tehdyn sopimuksen muuttamisesta, New 
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Delhissä 16 päivänä elokuuta 1979 
noottien vaihdolla tehdyn sopimuksen 
määräykset, jotka vaativat Eduskunnan 
suostumuksen. 

Koska kysymyksessä oleva sopimus sisältää 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, anne
taan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi näin 
kuuluva lakiehdotus: 

Laki 
Intian kanssa tulon kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista 

koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Suomen Tasavallan ja Intian Tasavallan vä
lillä tulon kaksinkertaisen verotuksen estämi
seksi 23 päivänä kesäkuuta 1961 tehdyn sopi
muksen muuttamisesta, New Delhissä 16 päi
vänä elokuuta 1979 noottien vaihdolla tehdyn 

sopimuksen määräykset ovat, mikäli ne kuulu
vat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin 
niistä on sovittu. 

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ulkoasiainministeri Paavo Väyrynen 
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(Suomennos) 

NOOTTIENVAIHTO 

1. Intian valtiovarainministeriön valtiosihteeri Suomen suurlähettiläälle. 

New Delhissä 16 päivänä elokuuta 1979. 

Teidän Ylhäisyytenne, 

Minulla on kunnia viitata Intian hallituksen 
ja Suomen hallituksen välillä New Delhissä 23 
päivänä kesäkuuta 1961 allekirjoitettuun sopi
mukseen tulon kaksinkertaisen verotuksen estä
miseksi ja Intian hallituksen puolesta ehdottaa, 
että sopimuksen VI artiklan 4 kohta, joka on 
näin kuuluva, poistetaan: 

"Tämä artikla ei Intian osalta rajoita Intian 
v. 1922 tuloverolain 44 A- ja 44 B-pykälien 
säännöksiä, jotka koskevat satunnaisesta laiva
tai hakutahtiliikenteestä saatujen tulojen verot
tamista. Jos Intian v. 1922 tuloverolain 44 C
pykälän edellyttämä oikaisu on suoritettava ja 
jos kysymyksessä on satunnainen laiva- tai 
hakurahtiliikenne sovelletaan 2 )-kohdan mää
räyksiä." 

Jos hallituksenne voi hyväksyä edellä olevan, 
muodostavat tämä nootti ja Teidän Y1häisyy
tenne nootti, joka sisältää Suomen hallituksen 
puolesta hyväksymisen, sanotun sopimuksen 
muutoksen, ja sopimusta sovelletaan muutet
tuna verotusvuoden osalta, joka alkaa 1 päivänä 
huhtikuuta 1976 tai sen jälkeen. 

Vastaanottakaa, Teidän Ylhäisyytenne, kor
keimman kunnioitukseni vakuutus. 

G. Ramachandran 

Intian hallituksen valtiosihteeri 
Valtiovarainministeriö 

New Delhi, August 16, 1979. 

Excellency, 

I have the honour to refer to the Agree
ment between the Government of India and 
the Government of Finland concerning the 
Avoidance of Double Taxation of Income 
signed at New Delhi on the 23rd June, 1961, 
and to propose on behalf of the Government 
of India the deletion of paragraph ( 4) of 
Article VI thereof which reads as follows: 

"This Article shall not, in the case of India 
dfect the provisions of Sections 44 A and 
44 B of the Indian Income-tax Act, 1922, 
relating to the assessment of profits from 
occasional shipping or tramp steamers. When 
an adjustment is to he made under Section 
44 C of the Indian Income-tax Act, 1922, in 
the case of occasional shipping or tramp 
steamers, the provisions of paragraph ( 2) will 
apply." 

If the foregoing is acceptable to your Gov
ernment, this note and your Excellency's note 
of acceptance on behalf of the Government 
of Finland will constitute an amendment to 
the said Agreement and the Agreement as 
amended shall he applicable in respect of any 
assessment year commencing on or after the 
first day of April, 1976. 

Accept, Excellency, the assurances of my 
highest consideration. 

G. Ramachandran 

Secretary to the Government of India 
Ministry of Finance 
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(Suomennos) 

2. Suomen suurlähettiläs Intian valtiovarainministeriön valtiosihteerille. 

New Delhissä 16 päivänä elokuuta 1979. 

Herra Valtiosihteeri, 

Minulla on kunnia viitata Suomen hallituk
sen ja Intian hallituksen välillä New Delhissä 
23 päivänä kesäkuuta 1961 allekirjoitettuun 
sopimukseen tulon kaksinkertaisen verotuksen 
estämiseksi ja Intian hallituksen ehdotukseen, 
että sopimuksen VI art1klan 4 kohta, joka on 
näin kuuluva, poistetaan: 

Minulla on ilo ilmoittaa Teille, että Suomen 
hallitus hyväksyy edellä ehdotetun kaksinker
taisen verotuksen estämiseksi tehdyn sopimuk
sen asianomaisten määräysten muutoksen. So
pimusta sovelletaan muutettuna ,sellaisen vero
tusvuoden osalta, joka alkaa 1 päivänä huhti
kuuta 1976 tai sen jälkeen. 

Vastaanottakaa, Herra Valtiosihteeri, korkean 
kunnioitukseni vakuutus. 

Riitta Örö 

Suomen suurlähettiläs 

New Delhi, 16th August, 1979. 

Sir, 

I have the honour to refer to the Agreement 
between the Government of Finland and the 
Government of India concerning the Avoidance 
of Double Taxation of Income signed at New 
Delhi on 23rd June, 1961, and the proposal 
of the Government of India to delete para
graph ( 4) of Article VI thereof, which reads 
as follows: 

I am pleased to inform you that the Govern
ment of Finland accepts the proposed amend
ment of the relevant provisions in the DTA 
Agreement as given above. The Agreement as 
amended shall be applicable in respect of any 
assessment year commencing on or after the 
first day of April, 1976. 

Accept, Sir, the assurances of my high con
sideration. 

Riitta Örö 

Ambassador of Finland 


