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Rep . Pres . framst.ang.regeringens till Riksdagen överlämnade 
prop . med förslag t i ll lag ang . godkännande av vissa bestämmelser i 

överenskommelsen med Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om 

luf ttrafikföretags och deras personals ömsesidiga befrielse fiån 

skatter och socialskyddsavgifter . 



R e p u b 1 i k e n s 

framställning till Ålands 

regeringens till Riksdagen 

tion med förslag till lag 
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P r e s i d e n t s 
landsting angående 

överlämnade 

angående 

proposi

godkännande 

av vissa bestämmelser i överenskommelsen med 

Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om 

lufttraf ikföretags och deras personals ömse

sidiga befrielse från skatter och social

skyddsavgifter. 

Enligt ·11 § 2 mom • . 19 punkten självstyrelselagen 

för Åland den 28 december 1951 bör landstinget ge 

sitt bifall till lag, genom vilken fördrag med främmande 

makt bringas i kraft inom landskapet Åland, för så 

vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär upp

hävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden 

i självstyrelselagen. I anseende härtill och då ovan-
1 

nämnda överenskommelse för Finlands del även gäller 

kommunalskatt, på vilket beskattningsområde Landstinget 

jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

bifall till ifrågavarande lags ikraftträdande Landstingets 

i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jäm

till förenämnda överenskommelse, väl innehåller 

föreslås 

texten 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i 

landskapet Åland till de delar sagda 

överenskommelse innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsättning 
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att Riksdagen godkänner proposi

tionen i oförändrad form. 

Hel singf ors den 25 augusti 1972. 

R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

I 

Tf. 
~~~~ 

Martti Vi itanen justitieminister 

Regeringens proposition -till !&iksc!lagen :angående .godkän
>nande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socia
listiska Rådsrepublikernas Förbund om lufttrafikforetags och 
ideras ·personals ömsesidiga befrielser från :skatter 'och social
skyddsavgitter . 

Den 5 maj '1'972 undertecknades i Helsing
fors ·en ny 1uftfartsöverenskommelse . mellan 
Finland och Sovjetunionen och en därtill ·hö
rande överenskommelse angående luf ttratikfore
tags och dess personals ömsesidiga ·befrielser 
från skatter och socia1skyddsavgifter. I luft
fartsöverenskommelsens artikel 6, stycket 3 
samt i artikel ·s, styckena 1- 3 ingår bestäm
melser om beskattning som 'inte förutsätter 
riksdagens godkännande. Enligt den förstnämn
da 'bestämmelsen ·får inkomstöverskott från 
lufttrafikföretags fly,gtrafik fritt överföras från 
avtalsslutande stat, och dylika överföringar är 
inte underkastade någon som helst bes1rnttning. 
Den senare artikeln gäller tu1lar ·och indirekta 
skatter. Vid underhandli~garna konstaterades 
dock ·behovet av ett särskilt avta1 om direkta 
sikatter. 

I detta nu beskattas ingendera avtalsslutande 
statens lufttrafikföretag för inkomster, som 
härrör från ·den andra avtalsslutande staten. 
Detta beror emellertid på att de nämnda luft
t ra:Hkföretagen inte har bedrivit sådan verk
samhet, ·som skulle ha gjort de inkomster de 
h ar erhållit, ·beskattningsbara i den andra 
avtalss1utande staten. Det är dock att vänta 
au avtalss1utande stats lufttrafikföretag under 
den tid Clen nya ·foftfartsöverenskom:q,i.elsen är 
i kraft kommer i .den andra avtalsslutande sta
ten ·börja bedriva ·verksamhet, som är skatte
p1iktig oc'kså där. Därvid skulle det kunna 
inträffa att lufttrafakföretag 'skulle '.kunna bli 
beskattat för -samma inkomster, dvs . .för ·in
komster s0rn har influtit i den andra avtals
slutande ·staten, :både :i .det .land som inkoms
terna härrör ifrån och i det land där :lufttra
fikföretaget har sin hemort . En sa.lunda upp
kommen .dttbbelbeskattning skulle givetvis vara 
oläglig for en normal kommersiell fl.ygtra'fik. 
Fördenskull aVitalade parterna om att de 'Under 
första hälften .av juni lffiånad år 1911 ·skulle 
förhandla om cen övelienskommelse om ömsesi
dig skattefrihet för luf.ttrafikföretag. Förhand
lingar i .saken fordes i Moskva · :under tiden 
8-11 iuni 'r9,?1 . 
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R~geringen har enligt 6 § lagen om in
komst- och förmögenhetsskatt, 53 § ·6 mom. 
fornrdningen .angående kommuna'1förvaltning i 
stad och 78 § 6 mom. förordningen angå
ende kommunalförvaltning på landet befogen
het att -på grundval av ömsesidighet bevilja 
undantag -bl. a. från utländsk stats 'skattskyl
dighet. I avtalspraxis ·har den ömsesidighet 
som ovannämnda stadganden förutsätter an
setts föreligga endast om de lättnader som ·nå
gondera avtalsslutande stat.en beviljar är ömse
sidiga 'med beaktande av beskattningens struk
tur. Strukturen hos beskattningen i Finland 
och i Sovjetunionen avviker dock från varandra 
på ett sätt som gör, att den föreliggande över
enskommelsen inte kan anses medföra ömse
sidighet av nämnda slag. Överenskommelsen är 
det oaktat ömsesidig såtillvida, att de båda 
avtalsslutande staterna förbinder sig att inte 
bes:kiaitta de av -den andras lufttrafikföretag 
som a:nges i ·ovannämnda Juftfautsöverenskom
mdse mellan de båda avtalsslutande &tatenna. 
Över enskommelsen .förutsätter således Riks
dagens godkännande. 

Den nya :lufrfartsöverenskommelsen ·och det 
.föreliggande skatteavtalet 'hör nära samman. 
Samhör~gheten mellan dem framgår bl. a. av 
att namnen på de -lufttrafikföretag ·som beröres 
av skattieaV1talet 'eriligt artikel 1 i detta avtal 
nämnes i lnfitfaNsöverenskomtneisen. Särs:k.ilt 
tydligt framgår samhöl'igheten av a!ltikel 6 i 
sikarteavtalet, enligt vilken tillämpningen av 
nämnda avtal efter uppsägning upphör i .fråga 
om ·de inkomster och vinster som har erhå1lits 
under ·det 1rnlenderår, under vilket den luft
fa11ts.furerensko mmeise som ihar mgållts :mellan 
de av talsslutande :parterna upphör att 1gälla. De 
rbåda nämnda överenskommelserna förutsätter 
-sålunda .ittt vardera är i kraifit. Skarteav.talet 
kan .därför inite ensamt försättas 1ur kraf.t . 

De luf.ttrafikföretag som avses i artikel 1 i 
·överenskommelsen är Finnair Oy och .Aeroflot 
( SovJetunionens centralförvaltning för inter
·nationell lufttrafik) . 

Beskatmringen. av lufittrafikföretag .kan i nde-
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las i beskattning av vinst, som har erhållits 
genorm försäljning av flygtransporter, och be
skattning av vinst, som har erhållits genom 
bedrivande av flygtrafik. Den befrielse som till
erkännes i överenskommelsen avsedda lufttra
fikföretag gäller både vinst av försäljning av 
flygtransporter och vinst av bedrivande av 
flygtrafik. En bestämmelse härom ingår i arti
kel 2 i överenskommelsen. Om sålunda t. ex. 
Aeroflot erhåller vinst av här skedd försäljning 
av sådan flygtranspo11t, som utföres utomlands 
av en tredje idkare av lufttrafik, beskattas den 
vinst som har kommit Aeroflot till godo 
genom nämnda försäljning enligt överenskom
melsen inte i Finland. Enligt överenskommel
sen beskattas här inte heller vinst, som har 
erhållits genom sådan flygtransport, som Aero
flot utför genom att landa i Finland och flyga 
i finskt luftrum. På saken inverkar in:te 
huruvida nämnda flygtransport har sålts här 
eller i Sovjetunionen eller i någon tredje stat. 
Det är också likgiltigt huruvida sådan försälj
ning har skett genom försorg av lufttrafikföre
tag, som avses i överenskommelsen, eller ge
nom åtgärd av någon annan försäljare. Aeroflot 
kan bedriva försäljning av flygtransporter vid 
fast driftställe i Finland utan att vara skatt
skyldigt här. 

Artikel 2 i överenskommelsen avser inte 
verksamhet som ansluter sig till bedrivande av 
flygtrafik, såsom t. ex. till lands ombesörjda 
transporter till flygfält eller upprätthållande av 
hotell. 

Överenskommelsen avser också skatter på 
förmögenhet, såsom i artikel 2 är bestämt. 
Med skatter på förmögenhet avses i Finland 
förmögenhetsskatt till staten. Överenskommel
sen berör t. ex. inte bilskatt, vilken skall er
läggas till staten för personbil och för sådan 
annan bil, vars egenvikt är under 1 800 kilo
gram, emedan bilskatten inte i den bemärkel
se som avses i överenskommelsen är skatt på 
förmögenhet, varmed åsyftas skatt som bestäm
mes på grund av förmögenhetens värde. 

Artikel 3 i överenskommelsen avser sådana 
medborgare i avtalsslutande stat som tjänstgör 
för ovannämnt lufttraHkföretags räkning i den 
amdra avitalssfotande staten. I överenskommel
serna ti11 förebyggrunde av dubbelbeskaJtlttning 
ingår i regel en bestämmelse, enligt vilken 
osjälvständigt personligt arbete, varom här är 
fråga, beskattas i den stat, där arbetet utföres, 
oberoende av var lönen för arbetet betalas el
ler varifrån medlen för dess betalning härrör. 

Gottgörelser, som har betalats för tjänster, 
vilka någon har utfört i egenskap av tjänste
man, beskattas emellertid enligt nämnda över
enskommeJser i den avtalsslutande stait, :vars 
tjänsteman det är fråga om. I föreliggande 
överenskommelse har, med avvikelse från den 
sedvanliga bestämmelsen, avtalats att lön, som 
anställda vid lufttrafikföretag åtnjuter, beskat
tas i den s1ta1t, där lufttrafikföretageit har sin 
hemort, även om arbetet utföres i den andra 
avtalsslutande staten. Denna princip överens
stämmer således med den som tillämpas i 
fråga om ovan relaterade offentliga uppdrag. 
Denna princip har omfattats oberoende 1av 
att anställda vid Sovjetunionens centralför
valtning för internaitionell lufttraf~k even
tuellt borde betraktas såsom tjänstemän. Deras 
göromål här är uttryckligen sådana som i inter
nationella sammanhang inte anses ankomma 
på tjänstemän. Det exceptionella avgöran
det har grundats både på ändamålsenlighets
synpunkter och framför allt på att antalet be
rörda personer är litet och enligt artikel 12 
punkt 3 i luftfartsöverenskommelsen kan be
stämmas av 'mottagarstaten i överensstämmelse 
med produktivitetsbehovet inom respektive 
lufttrafikföretag. Detta undantag innebär där
för inte någon ändring av ståndpunkt i fråga 
om den politik som tillämpas beträffande skat
teavtal. Om nämnda personer har annan in
komst eller förmögenhet här, beskattas denna 
i Finland. Befrielsen gäller endast medborgare 
i avtalsslutande sitait och avviker också däri
genom från gängse skatteavtal. BLa. i det 
protokoll i motsvarande angelägenhet som har 
uppgjorts mellan Sverige och Sovjetunionen 
och undertecknats den 8 februari 1971 har' 
samma princip som i föreliggande överenskom
melse omfattruts i fråga om beskattningen av
löningen för personalen vid lufttrafikföre1tagen. 

I artikel 4 i överenskommelsen befrias luft
trafikföretag och deras anställda av ändamåls
enlighetsskäl från skyldighet att erlägga social
skyddsavgifter inom den andra avtalsslutande 
partens område. 

Artikel 5 i överenskommelsen gäller dess 
ikmftträdande. Bestämmelserna i överenskom
melsen 1tillämpas första gången på de inkoms1ter 
och vinsiter sam har erhållits under kalender
året 1971 samt på den förmögenhet som före
ligger vid utgången av år 1971. Under de i 
Moskva förda förhandlingarna angående skatte
avtakt överenskom man om att skatteavtalet 
och den nya luftfartsöverenskommelsen skall 

träda i kraft samtidigt. Luftfartsöverenskom
melsens ikraftträdande blir sålunda uppskj~tet 
tills dess skatteavtalet har godkänts av riks-
dagen. . . . .. 

Enligit den 1s1sta artikeln 1 overenskom~ 
melsen artifoel 6, ·är övere:nskiom;nelsen 1 

kraft tills någondera avtalsslutande parten på 
diplomatisk väg meddelar att den önskar upp
säga den. Sedan sådant meddelande har av
getts, tillämpas bestämmelserna

0 

i. överenskom
melsen på vinster, som har erhalhts under det 
kalenderår, under vilkeit den mellan de avtals
slutande parterna ingångna luftfartsöverens
kommelsen upphör att gälla, samt på den för
mögenhet som föreligger den sista dagen av 

kalenderår under vilket meddelande om 
uppsägning av luftfartsöverenskommelsen h~r 
avgivtlits. Den nya Juftfartsöverenskommelsen a~ 
i kraft tills någondera avtalsslutande parten I?a 
diplomatisk väg underrättar ~en andra om s~? 
önskan att uppsäga den. I sadant fall upphor 
luftfartsöverenskommelsen att gälla när 12 

3 

månader har förflutit sedan någondera avtals
slutande parten har tillställt den andra parten 
meddelande om sin avsikt att uppsäga överens
kommelsen. 

Med hänvisning till vad ovan anförts före
slås i enlighet med 3 3 § regeringsformen 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i den i Helsingfors den 8 
december 1971 med Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbunds Regering 
ingångna överenskommelsen om luft
trafikföretags och deras personals öm!e
sidi?.a befrielse från skatter och social
skyddsavgifter, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Då ifrågavarande överenkommelse innehåller 
bestämmelser vilka hör till området för lag
stiftningen, f~relägges Riksdagen samtidigt till 
antagande följande lagförslag: 

Lag 
angående godkännande 
republikernas Förbund 

av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socialistiska Råds
om lufttrafikf öretags och deras personals ömsesidiga befrielse från 

skatter och socialskyddsavgifter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 5 
maj 1972 ingångna överenskommelsen med 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund 0ttn 

lufttrafik.föreitags och deras personals. ömse
sk!i cra befrielse från skatter och .socialskydds
avgllter skall, försåvitt de hör till område för 

,fagsitiftningen, vara i kraft såsom om de:m har 
antalats. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för
ordning. 

-----

Helsingfors den 19 maj 1972. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 



('Översättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 
mellan Republiken Finlands 'Regering och 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Rege
ring '6lll ilufrtra{ikföretags och -Oeras personals 
ömsesidig 'befrielse från skatter och social-

5kyt1Elsavgifter 

Republiken Finlands Regering och So
cialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Rege
ring har, besjälade av en önskan att ömsesidigt 
befria. Iufr1tafikföretag · och deras personal ·från 
skatter och soci.als1c:yddsavgifter, överenskommit 
om följande: 

Artikel 1 
I denna överenskommelse avses med 1uft

,~etag 'Sådana finska ooh 'SOvjetiska luft-
1trafikföretag ~i enlighet med den i Helsing
fors den 5 maj 1972 undertecknade luftfarts
överensikommelsen har utsetts att bedriva flyg
,trafiik. 

At1tikel 2 
1. Finskt luf ttrafikföretag är i · Sovjetunionen 

befrfat från: 

a) alla skatter på inkomst och vinst, som 
företaget erhåller genom försäljning av 
flygtransporter och bedrivande av flyg
trafik; 

b) alla skatter på sin i Sovjetunionen be
fintliga förmögenhet. 

corJIAlllEHDE 
Me'~ DpaBHTeJILCTBOM cl-HBJimI)l;CKW 
Pecny:omum u Upam1TeJILcmoM Cmoaa 
OoBeTCKHX ~aJIHeTHTiecKHx Pecnyomm 
o B3a11MHOM •ocBooom~emm aBHarrpe~npn
a:THU: "Il nx uepcoHaJia oT Hanoroo6Jiome
:1Dm 11 1B3HOOOB Ha co~aJThHoe CTpaxOBaHHe 

IlpaBHTeJibCTBo 4>HHJisrn;a;c1w:H Pecny6-
JIHKH H IlpaBHTeJibCTBO Coro3a CoBeTCKHX 
Co:u;11aJIHCTH~ecK11x Pecny6JIHK B :u;em:i:x 
B3a:mrnoro ocB060JR;a;emu1 aBHanpe;a;npH.a:
~ili H :mr :nepcoHaJia OT HaJioroo6JiomeHHH 
H B3HOC0B Ha co:u;HaJibHOe CTpaxoBaHHe 
corJiaCHJIHCb 0 HHHCeCJie;a;yror:u;eM: 

C-ra'!'WI 1 
II011: ;aBHaupe;J;':np:usT:nsMu :e iHaCToar:u;em 

Corm1;meHm1 ino)l;pa3YMeBaroTca a:ena
·T::Pacn0;pTHli1e npe;a;rrpHHTHH ·4>IDIJI.mi)l;lm H 
.COBeTcKoro Coro3a, Ha3Ha·TieHHI>Ie ·p;Jr.H 

o~eCTBJieBHH 3KCHJiya"Ta~HH :1ms;a;ym-' 
.uwx: JIHHHii B cooTBeTCTBHH c CorJiame
HHeM Mem;rxy IlpaBHTeJibCTBOM 4>HHJIHHp;
CKOH Pecny6JumH "li npaBHTeJibCTBOM 
Coro3a CoBeTCKHx Co:u;11aJIHCTHTiecKHX Pec
ny6JIHK 0 B03;D;yuIHOM coo6r:u;eHHH, no;a;nH
·OOHHMM B XeJibCHHKH »5« Ma.a: 1972 ro;a;a. 

CTaTba 2 
1. cf>HHJUIH;J;CKOe aBHanpe;a;npHHTHe oc

Bo6om;a;aeTca :e CoeeTCKOM Coro3e: 

a) OT :ecex HaJioroe Ha ;a;oxo;n;1>1 :u: npH-
61>1JIH OT npo;n;amH Bos;a;ymHbIX nepeB030K 
H ocyr:u;ecTBJieHHH 3KCTIJiyaTa~HH B03;n;ym
HLIX JIHHHH; 

6) OT Bcex HaJIOI'OB Ha ero HMyr:u;ecT
BO, :a:axo;n;s:r:u;eeca: B CoBeTcKoM Coro3e. 

2. Sovjetiskt 1ufttrafikföretag är i Finland be
friat från: 
a) alla ·skatter på inkomst ooh vinst, ·som 

företaget erhåller genom försäljning av 
flygtransporter och bedrivande av flyg
tr.afik; 

b) alla skaitter på scin i Finland befintliga 
förmögenhet. 

Artikel 3 
1. Finska medborgare är i Sovjetunionen be

friade från alla skatter på lön för arbete 
inom finskt lutttr.afikföretag. 

2. Sovjetiska medborgare är i Finland befriade 
från alla skatlter på fön för axbete inom 
sovjetiskt lufttrafikföretag. 

Artikel 4 
Vardera avtalssilutande pantens lufttrafildöre

tag och deras personal är inom den andra av
talsslutande partens ;territorium befriade från 
att erlägga socialskyddsavgifter. 

Artikel 5 
Denna överenskommelse träder i kraft den 

dag vardera avtalssluta:nde parten på diploma
tisk väg har meddelat, att den har uppfyllt de 
koositltutionella krav som utgör förutsättning 
för överenskommelsens ikrafaträdande. 

Bestämmelserna ri överenskommelsen börjar 
tillämpas på de inkoms:ter och vinster som ha:r 
erhållits under kalenderåret 1971 samt på den 
föJ.imögenhet som förefinnes vid utgången av 
år 1971. 

Artikel 6 
Denna överenskommelse är i kraft tills nå

gondera avtalsiSlutande parten på diplomaitiSk 
väg underrättar den andra om sin önskan att 
uppsäga den. När sådan anmälan har skett 
tillämpas bes:tämmelsevrta i överenskommelsen 
sista gången på mkomster Odh: vinster, som 
har erhållits under det kalenderår, under vilket 
den den 5 maj 1972 undertecknade luftfarts
överenskommelsen mellan Republiken Finlands 
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2. CoBeTcKoe aBHanpep;np:e:a:rae oc110-
6om;n;aeTcs: B cf>HHJISIHIJ;HH : 

a) oT :scex HaJioroB Ha p;oxop;bI H npH
ObIJIH oT npo;a;amH :eo3;a;yruH1>1X nepeB030K 
H ocyt:u;eCTBJieHHH 3KCI1JiyaTa~HH B03;t(Ylli· 
HhIX JIHHHH; 

6) OT :scex HaJIOI'OB Ha ero HMyt:u;eCT· 
BO, Haxo;a;a:x:u;eecH B <l>HHJIHHl.l;HH. 

CTaTbH 3 
1. f'pamp;aHe 4>HHJIHHIJ;HH OCB06om;r.i;a

IOTCH B CoBeTCKOM Corose oT Bcex :a:ano
roB Ha sapa60THyIO nmtTy, KO'l'Opyro OHH 
TIOJiyqaIOT 3a CBOIO pa6oTy .B ci>HHJUl'.H}l;-
CKOM aBHanpe;a;npHHTHH. ' . 

2. f'pam;a;aHe Co:eeTcKoro Cmosa oc:ao-
6om;n;aroTcs: B 4>HHJIHH;ll;HH OT :ecex HaJIOI'OB 
Ha sapa60THYIO IIJiaTy, KOTopyro OHH no
JiyqaroT aa CBOIO pa6oTy B COBeTCKOM 
a:snanpep;npua:THH. 

CTaT1>H 4 
A:eHanpep;npHS:THH Kamp;o:H ,UoroBap:e:

Baror:u;eiic.a: CTOpOHhl H HX nepcoHaJI 6yµ;eT 
oc:eo6om;a;aTbCH Ha TeppHTOpHH ;n;pyro:H 
,Uoro:eape::earor:u;e:HcH CTopoHhl oT B3HOCOB 
Ha CO~HaJibHOe CTpaxo:eaHHe. 

CTaTbH 5 
HacToa:r:u;ee CorJiame:a:He :ecTynHT :e 

CHJIY co ;t(HH o6MeHa p;HilJIOMaTHqecKHMH 
HOTaMH, nop;T:eepmp;aIQID;HMH, qTo Kam;n;as: 
,UoroBapH:earox:u;a.a:cs: CTopoHa BbITIOJIHHJia 
:ece KOHCTHTY~HOHHMe <PopMaJibHOCTH no 
ero yT11epm;rteH:11ro. . .. · · . 

IloJiomeHHH CorJiameHHH 6yµ;yT npH
MeHHTbCH B OTHOilleHHH ;n;oxo;a;oB H np:e:
ObIJieii:, noJiyTieHHhlX 3a 1971 KaJieH~ap
HbIH ro;n;, a TaKme K HMyt:u;eCTBY HMeIO
r:u;eMyc.a: B HaJIH'!HH no COCTOHHHID Ha 
KOHe:u; 1971 ro;a;a. 

CTaTl>H 6 
HacTO.a:x:u;ee CorJiarueHHe 6yp;eT, ocTa

BaT1>c.a: B c:irne ;a;o Tex nop, nmca O}l:Ha H3 
,UoroBap:u:earor:u;Hxcs: CTopoH He yae;i\OMHT 
no p;nrrJI0MaTH11ecKHM KaHaJiaM APYI'Y!O 
,Uoro:eapuBaror:u;yrocs: CTopo:ay · o cBoeM 
.meJiaHHH npeRpaTHT:r:. AeiicTBHe CorJiame
HHH. IlocJie TaKoro y:ee;n;oMJI9HHH HOJIO»ee
HHH HacTO.a:r:u;ero CorJiarueHHX 6yA,yT npH
MeHa:TbcH B OTH0ill9HHH ;n;oxo;n;on H npH-
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Regering och Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbunds Regering upphör att gälla, samt på 
den förmögenhet som fö11efi:nnes den sista 
dagen .av det kalenderår, under vilket med
delande om uppsägning av luf,tfa!itsöverens
korrnnelsen har avgivits. 

Uppgjort i Helsingfors den 5 maj 1972 i 
tvenne finsk-. och 1yskspråkiga originalexemplar, 
vilka vardera äger lika vitsord. 

For Republiken Finlands Regering 

Valde Nevalainen 

För Socialistiska Rådsrepublikernas 
Fö!'bunds Regering 

B. P. Buga;ev 

o&me:H:, noJiyq.eHHI>Ix sa Ka.D:eHAap1n.1i 
ro;n;, B KOTopoM npeKpa~aeTca: ;n;eicT:eue 
Cor.nameHH.H Mem;n;y IlpaBHTeJILCTBOM 
lf>HHJIJIH}J;CKoii Pecny6JIHKH H IIpaBHTeJib
CTBOM Corosa CoBeTCKHX Con;HaJIHCTR1Ie
cKnx Pecny6JIHR o B03]J;YIIIHoM- coo6rn;e
HHH OT »5« MaH 1972 ro;n;a, a TamRe 
K HM~eCTBy, :e:MesmeMycg B . HaJI!f11HH 
no COCTOBHHIO Ha UOCJI8]J;HHH A8Hb KaJieH
;n;apHOI'O ro;n;a, B KOTOpOM c;n;eJiaHO yse
;n;o~meHHe o npeK~HHH ;n;eiicTBH.H Co
r.nameHH.H 0 B03;D;Yillw:>Mi COOO~eHHH. 

CoBepIIIeHo B ropo;n;e XeJihCHHKR »5« 
Maa 1972 ro;n;a B ;n;nyx TIO]l;JIHHHbIX 
3K3eMrmapax, KaJR;D;bIH Ha cpHHCKOM H 
pyccKOM K3hIKax, IIpli'leM o6a TeKCTa 
HMeIOT O;n;HHaKOB:yro cH.Jiy. 

3a IIpaBHTeJILCTBo 
<l>HHn.irn;n;cKoi Pecny6JIHKH 

BaJ1åe Heea.aaii.Hm 

3a IIpaBBTeJILCTBo 
Col03a Co:eeTCRBX Coq11anilcm~IC:ax 

Pecny6JIHK 

B. Il. Byzae6 

Regeringens proposition tilt Riksdagen angående godkän
nande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socia
listiska Rådsrepublikernas Förbund om lufttrafikföretags och 
deras personals ömsesidiga befrielser från skatter och social
skyddsavgifter. 

Den 5 maj 1972 undertecknades i Helsing
fors en ny luftfartsöverenskommelse mellan 
Finland och Sovjetunionen och en därtill hö
rande överenskommelse angående lufttrafikföre
tags och dess personals ömsesidiga befrielser 
från skatter och socialskyddsavgifter. I luft
fartsöverenskommelsens ardkel 6, stycket 3 
samt i artikel 8, styckena 1-3 ingår bestäm
melser om beskattning som inte förutsätter 
riksdagens godkännande. Enligt den förstnämn
da bestämmelsen får inkomstöverskott från 
lufttrafikföretags flygtraHk fritt överföras från 
avtalsslutande stat, och dylika överföringar är 
inte underkastade någon som helst beskattning. 
Den senare artikeln gäller tullar och indirekta 
skatter. Vid underhandlingarna konstaterades 
dock behovet av ett särskilt avtal om direkta 
skatter. 

I detta nu beskattas ingendera avtalsslutande 
statens lufttrafikföretag för inkomster, som 
härrör från den andra avtalsslutande staten. 
Detta beror emellertid på att de nämnda luft
trafikföretagen inte har bedrivit sådan verk
samhett, som skulle ha gj0i11t de inkomster de 
har erhållit, beskattningsbara i den andra 
avtalsslutande staten. Det är dock att vänta 
att avtalsslutande stats lufttrafikfö1·etag under 
den tid den nya luftfartsöverenskommelsen är 
i kraft kommer i den andra avtalsslutande sta
ten börja bedriva verksamhet, som är skatte
pliktig också där. Därvid skulle det kunna 
inträffa att lufttrafikföretag skulle kunna bli 
beskattat för samma inkomster, dvs. för in
komster som har influtit i den andra avtals
slutande staten, både i det land som inkoms
terna härrör ifrån och i det land där lufttra
fikföretaget har sin hemort. En sålunda upp
kommen dubbelbeskattnrng skulle givetvis vara 
ol'äglig för en normal kommersiell flygtrafik. 
Fördenskull avtalade parterna om att de under 
förs1Ja hälften av juni månad år 1971 skulle 
förhandht om en @verenskommelse om ömsesi
dig skattefrihet för lufttrafikföretag. Förhand
lingar i saken fördes i Moskva under tiden 
3-11 juni 1971. 
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Regeringen har enligt 6 § lagen om in
komst- och förmögenhetsskatt, 53 § 6 mom. 
förordningen angående kommunalf örvaltnirrg i 
stad och 78 § 6 mom. förordningen angå
ende kommunalförvaltning på landet befogen
het att på grundval av ömsesidighet bevilja 
undantag bl. a. från utländsk stats skattskyl
dighet. I avtalspraxis har den ömsesidighet 
som ovannämnda stadganden förutsätter an
setts föreligga endast om de lättnader som nå
gondera avtalsslutande staten beviljar är ömse
sidiga med beaktande av beskattningens struk
tur. Strukturen hos beskattningen i Finland 
och i Sovjetunionen avviker dock från varandra 
på ett sätt som gör, att den föreliggande över
enskommelsen inte kan anses medföra ömse
sidighet av nämnda slag. Överenskommelsen är 
det oaktat ömsesidig såtillvida, att de båda 
avtalsslutande staterna förbinder sig att inte 
beskaitta de av den andras lufttrafikföretag 
som anges i ovannämnda lufrfa11tsö:verenskom
me1se mellan de båda avta1sslutande staterna. 
Överenskommelsen förutsätter således Riks
dagens godkännande. 

Den nya luftfartsöverenskommelsen och det 
föreliggande skatteavtalet hör nära samman. 
Samhörigheten mellan dem framgår bl. a. av 
att namnen på de luf ttrafikföretag som beröres 
av ska:treavttalet enligt artikel 1 i detta avtal 
nämnes i lu±itfartsöverenskommelsen. Särskilt 
tydligt framgår samhö11igheten av artikel 6 i 
skatteavtalet, enligt vilken tillämpningen av 
nämnda av.tal efter uppsägning upphör i fråga 
om de inkomster och vinster som har erhållits 
under det kalenderår, under vi1ket den luft
fantsöverenskommelse som har ingåtts mcllan 
de avtalsslutande parterna upphör att gälla. De 
båda nämnda överenskommelserna förutsätter 
sålunda att vardera är i :krmfa. Skatteavta:let 
kan därför i!llte ensamt försättas ur krafit. 

De lufttrafikföretag som avses i artikel 1 i 
överenskommelsen är Finnair Oy och Aeroflot 
(Sovjetunionens centralförvaltning föt in ter~ 
nationell lufttrafik}. 

E'eskattningen av luftttafikföretag kan inde-
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las i beskattning av vinst, som har erhållits 
genom försäljning av flygtransporter, och be
skattning av vinst, som har erhållits genom 
bedrivande av flygtrafik. Den befriels.e som till
erkännes i överenskommelsen avsedda lufttra
fikföretag gäller både vinst av försäljning av 
flygtransporter och vinst av bedrivande av 
flygtrafik. En bestämmelse härom ingår i arti
kel 2 i överenskommelsen. Om sålunda t. ex. 
Aeroflot erhåller vinst av här skedd försäljning 
av sådan flygtranspo11t, s0:m utföres utomlands 
av en tredje idkare av lufttrafik, beskattas den 
vinst som har kommit Aeroflot till godo 
genom nämnda försäljning enligt överenskom
melsen inte i Finland. Enligt överenskommel
sen beskattas här inte heller vinst, som har 
erhållits genom sådan flygtransport, som Aero
flot utför genom att landa i Finland och flyga 
i finskt luftrum. På saken inverkar inte 
huruvida nämnda flygtransport har sålts här 
eller i Sovjetunionen eller i någon tredje stat. 
Det är också likgiltigt huruvida sådan försälj
ning har skett genom försorg av lufttrafikföre
tag, som avses i överenskommelsen, eller ge
nom åtgärd av någon annan försäljare. Aeroflot 
kan bedriva försäljning av flygtransporter vid 
fast driftställe i Finland utan att vara skatt
skyldigt här. 

Artikel 2 i överenskommelsen avser inte 
verksamhet som ansluter sig till bedrivande av 
flygtrafik, såsom t. ex. till lands ombesörjda 
transporter till flygfält eller upprätthållande av 
hotell. 

Överenskommelsen avser också skatter på 
förmögenhet, såsom i artikel 2 är bestämt. 
Med skatter på förmögenhet avses i Finland 
förmögenhetsskatt till staten. Överenskommel
sen berör t. ex. inte bilskatt, vilken skall er
läggas till staten för personbil och för sådan 
annan bil, vars egenvikt är under 1 800 kilo
gram, emedan bilskatten inte i den bemärkel
se som avses i överenskommelsen är skatt på 
förmögenhet, varmed åsyftas skatt som bestäm
mes på grund av förmögenhetens värde. 

Artikel 3 i överenskommelsen avser sådana 
medborgare i avtalsslutande stat som tjänstgör 
för ovannämnt lufttrafikföretags räkning i den 
a:ndra avitalss:lutande staten. I överenskommel
serna till förebyggainde av dubbelbeska;titning 
ingår i regel en bestämmelse, enligt vilken 
osjälvständigt personligt arbete, varom här är 
fråga, beskattas i den stat, där arbetet utföres, 
oberoende av var lönen för arbetet betalas el
ler varifrån medlen för dess betalning härrör. 

Gottgörelser, som har betalats för tJanster, 
vilka någon har utfört i egenskap av tjänste
man, beskattas emellertid enligt nämnda över
enskommelser i den avtalsslutande st§1t, v'ans 
tjänsteman det är fråga om. I föreliggande 
överenskommelse har, med avvikelse från den 
sedvanliga bestämmelsen, avtalats att lön, som 
anställda vid lufttrafikföretag åtnjuter,. beskat
tas i den s1ta:t, där lufttrafikföreitaget har sin 
hemort, även om arbetet utföres i den andra 
avtalsslutande staten. Denna princip överens
stämmer således med den som tillämpas i 
fråga om ~an rdaterade offentliga uppdrag. 
Denna princip har omfattats oberq,ende ,av 
att anställda vid Sovjetunionens centralför
valtning för interna1tionell luf.ttrafiJk even
tuellt borde betrafotas såsom tjänstemän. Deras 
göromål här är uttryckligen sådana s'om i inter
nationella sammanhang inte anses ankomma 
på tjäns.temän. Det exceptionella avgöran
det har grundats både på ändamålsenlighets
synpunkter och framför allt på att antalet be
rörda personer är litet och enligt artikel 12 
punkt 3 i luftfartsöverenskominelsen kan be
stämmas av mottagarstaten i öv~rensstämmelse 
med produktivitetsbehovet inom respektive 
lufttrafikföretag. Detta undantag innebär där
för inte någon ändring av ståndpunkt i fråga 
om den politik som tillämpas beträffande skat
teavtal. Om nämnda personer har annan in
komst eller förmögenhet här, beskatt?-S denna 
i Finland. Befrielsen gäller endast medborgare 
i avtalsslutande stat och avviker också däri" 

· genom från gängse skartteavtal. Bl.a. i det 
protokoll i motsvarande angelägenhet som har 
uppgjorts mellan Sverige och Sovjetunionen 
och undertecknats den 8 februari 1971 har 
samma princip som i föreliggande överenskom
melse omfat:ta1ts i fråga om beskattningen av
>löningen för personalen vid lufttraf.iJdöretagen. 

I artikel 4 i överenskommelsen befrias luft
trafikföretag och deras anställda av ändamåls
enlighetsskäl från skyldighet att erlägga social
skyddsavgifter inom den andra avtalsslutande 
partens område. 

Artikel 5 i överenskommelsen gäller dess 
ikmftträdande. Bestämmelserna i överens:kom
melsen :tillämpas första gången på de in:koms1ter 
och vinster sam har erhållits under kalender
året 1971 samt på den förmögenhet som före
ligger vid utgången av år 1971. Under de i 
Moskva förda förhandlingarna angående skatte~ 
avtakt överenskom man om att skatteavtalet 
och den nya luftfartsöverenskommelsen skall 

träda i kraft samtidigt. Luftfartsöverenskom
melsens ikraftträdande blir sålUJ;da uppskj17tet 
tills dess skatteavtalet har godkänts av nks-
dagen. . ., . .. 

En:ligit den 1s1sta artiKeln 1 overenskom~ 
melsen artikel 6, är överenskommieilsen 1 

kraft tills någondera avtalsslutande parten på 
diplomatisk väg meddelar att den önskar upp
säga den. Sedan så~ant medde~a~?e har av
getts, tillämpas bestammelserna

0 

1. overenskom
roelsen på vinster, som har erhalhts under det 
kalenderår under vilik~t den mellan de avtal:s
slutande parterna ingångna luftfa~tsövere~s
kommelsen upphör att gälla, samt pa den for
mögenhet som föreligger den sista dagen av 
det kalenderår under vilket meddelande om 
uppsägning av luftfartsöverenskommelsen h~r 
avgiviits. Den nya Juftfartsöverenskommelsen a! 
i kraft tills någondera avtalsslutande parten t;>a 
diplomatisk väg underrättar ~en andra om s~? 
önskan att uppsäga den. I sadant fall upphor 
luftfartsöverenskommelsen att gälla när 12 
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månader har förflutit sedan någondera avtals
slutande parten har tillställt den andra parten 
meddelande om sin avsikt att uppsäga överens
kommelsen. 

Med hänvisning till vad ovan anförts före
slås i enlighet med 3 3 § regeringsformen 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i den i Helsingfors den 8 
december 1971 med Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbunds Regering 
ingångna överenskommelsen om .. tuft
trafikföretags och deras personals om!e
sidi{!.a befrielse från skatter o~h social
skyddsavgifter, vilka kräver Riksdagens 
samtycke. 

Då ifrågavarande Överenkommelse innehåller 
bestämmelser vilka hör till området för lag
stiftningen, f~relägges Riksdagen samtidigt till 
antagande följande lagförslag: 

Lag 
angående godkännande 
republikernas Förbund 

av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socialistiska Råds
om lufttrafikf öretags och deras personals ömsesidiga befrielse från 

skatter och socialskyddsavgifter. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 5 
maj 1972 ingångna överenskommelsen med 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund om 
lufttrafi1döre1Jags och deras person~ls ömse
sidiga befrielse från skatter och socialskydds
avgifter skalJ., försåv,itt de hör till område för 

Helsingfors den 19 maj 1972. 

1agstiftningen, vara i kraft såsom om dem har 
antalats. 

Närmare· bestämmelser om verkställigheten 
av denna lag utfärdas vid behov genom för
ordning. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 



(Ö'v:ersättning) 

OVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands Regering och 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Rege
ring om luf:ttraHltfäretags och deras personals 
ömsesi<lig :befrielse från skatter och social~ 

skyddsavgifter 

Republiken Finlands Regering och So
cialistiska Rådsrepublikernas Förbunds Rege
ring har, besjälade av en önskan att ömsesidigt 
befria luftttafikföretag och deras personal från 
skatter ock socialSkyddsavgifter, överenskommit 
om följande: 

Ar.tikel 1 
I denna överenskommelse avses med lufu 

·trafiikföremg sådana. finska. odl. sovjetiska luft-
1t~etag som i atlighet med den i Hdis:ing
fors den 5 maj 1972 undertecknade lu:frtfarts
överensikommelsen har utsetts att bedriva iflyg
,trafiik. 

Artikel 2 
1. Finskt luf~trafikföretag är i Sovjetunionen 

befriait från: 

a) alla skatter på inkomst och vinst, som 
företaget erhåller genom försäljning •av 
flygtransporter och bedrivande av flyg
trafik; 

b) alla skatter på sin i Sovjetunionen be
Hntliga förmögenhet. 

Mem;:ey llpanm~em.eTBOM cfiBHJI~CKoH 
Pecny6Jlmm u IlpaBwre.JJLcTBOM Co:maa 
CoBeTc:&Bx Co~a.Jmc'l'lf'fec1mx P.ecnyo.mm: 
o B<mHMHOM ocBooom~emm aBHanpe~n
JITnii H 11x nepcomtJia OT Ha.rioroo0J1oz:e
HHJ1 H B3HOCOB Ha co~aJThHOe CTpaXOBamle' 

IIpaBHTeJihCTBO tl>HHJIHHp;c1wH: Pecrry6-
JmKH n IIpaBHTeJihCTBO Co103a CoBeTCKHX 
Co:rwaJIHCTH'IeCKHX Pecrry6mrn B ~eJIHX 
B3aRMHoro oCBooomp;eHHJ'I amrarrpe;ri;rrp:m:r
TK:å ir HX nepcomw:ra oT HaJioroooJiomeHu.i:r 
K B3HU:CO'B Ha CO~HaJihHOe CTpaxoBaHHe 
corJiacHJIHCh o HHmecJiep;yro~eM: 

OraTDR 1 
IIo;n; aBHanpe;n;npmtTmn&K: :a HacTos~eJ.1; 

CorJHUDemm IIOAIJa3YMeBaroTca: oua
Tpaeno)jlTHhie npeA'l':IpmrrnH tl>HHJIHHp;HH m: 
Co:se11e1wFo Corosa, HasHa'!eHHhie µ;JI.m 
oe~ecTBJieHHH :nccWlya~HH :eos;n;ym ... 
:m.IX JIHHHH B cooTBeTCTBHH c CorJiame
HHeM Memp;y IIpaBnTeJihCTBOM tl>HHJIHHp;
cKoli Pecny6mura n IlpaBirreJThCTBOM 
Corosa CoBeTcKHX CoQHaJIHCTH'IeCKHX Pec
rryoJIHK 0 B03p;ymHOM coo6~eHHH, rrop;rrH
CM!mhIM B XeJihCHHKH »5« MaH 1972 rop;a. 

CTaTMI 2 
1. <l>HHJI.IIH;D;CIWe a:euanpe;n;npHSTHe oc

:eo6omp;aeTC.H B CoBeTCKOM Corose: 

a) OT eeex HaJIOI'OB Ha ;D;OXO]lhl H IIpH
OhIJIH oT npop;amu eos]lynmLIX nepeeosoK 
H oc~eCTBJieHHH 3KCIIJiyaTaQHH :eo3;n;ym
H:r.1x JIHHHH; 

6) OT ecex HaJioroe :ea ero HM~ecT· 
so, Haxo;n;.a~eec.a B CoBeTCKOM Corose. 

Sovjetiskt lufttrafildöretag är i Finland ibe
frfat från: 

a) alla ·skaitter på inkomst oeh vinst, rom 
företaget erhåller genom försäljning av 
flygtransporter och bedrivande av flyg
rt11afik; 

b) alfa skatter på sdn i Finland befintliga 
förmögenheit. 

Artikel 3 
1. Finska medborgare är i Sovjetunionen be

friade från alla skatter på lön för arbete 
inom finskt lufttriafi:kföretag. 

2. Sovjetiska medborgare är i FJnland befriade 
från alla skatiter på fön för arbete mom 
sovjetiskt lufttrafildöretag. 

Artikel 4 
Vardera avtalssilutande paritens lufttrafikföre

tag och deras personal är inom den andra av
tals.slutande partens 1territorium befriade från 
att erlägga socialskyddsavgifter. 

Artiikel 5 
Denna överenskommelse träder i kraft den 

vardera avta:lsslutande parten på diploma
väg har meddelat, att den har uppfyllt de 

konstitutionella krav som utgör förutsättning 
överenskommelsens ikrafrträdande. 

Bestämmels·erna ii överenskommelsen börjar 
tillämpas på de inkoms:ter och vinster som har 
erhållits under kalenderåret 1971 samt på den 
förmögenhet som förefinnes vid utgången av 
är 1971. 

Artikel 6 
Denna överenskommelse är i kraft tills nå

gondera avtalsslutande parten på diplomatisk 
väg underrättar den andra om sin önskan :att 
uppsäga den. När sådan anmälan har skett 
tillämpas hes:tämmelsema i överenskommelsen 

gångeh på inkomster och vinster, som 
har erhållits under det kalenderår, under vililret 
den den 5 maj 1972 undertecknade luftfarts
överenskommelsen mellan RepublikenFinlands 
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2. CoeeTcKoe aBHanpep;npHSITHe oc:eo-
6omp;aeTcSI B cl>HHJISIH/];HH: 

a) OT Bcex HaJIOI'OB Ha ;Il;OXO;D;bI H np:e:
OhIJIH oT npop;amH B03AYIUHhIX rrepeeo3oK 
H oc~eCTBJieH:IUI 3KCnJiyaTaQHH B03p;ym
HhIX JIHHHH; 

6) OT ecex HRJIOI'OB Ha ero HM~ecT
BO, Haxop;.a~eeea B cl>HHJISIHµ;HH. 

CTa'l'bs 3 
1. I'pamp;aHe cl>HHJIHH;D;HH oc:eo6om;n;a

roTcH B CoBeTcKoM Corose OT ecex HaJio
roB Ha sapaoOTHyro IIJiaTy, KOTopyro OHH 
IIOJIY'!alOT sa CBOIO pa6oTy B tl>HHJISIHp;
CKOM aBHaIIpeAITPHBTHH. 

2. I'pamp;aHe CoeeTcKoro Corosa oc:eo-
6om]lalOTCH B tl>HHJl.HHAHH OT eeex HaJIOI'OB 
Ha 3apa60THYIO IlJiaTy, KOTopyro OHH uo
J!Y'!alOT 3a CBOIO pa6oTy B COBeTCKOM 
aeuanpe]lnpuaTHH. 

CTaThH 4 
Aeuanpe;n;rrpua:.fH:a: Kam;n;o:H ,UoroBapu

earo~e:Hc.a CTOpOHLI u ux nepcoHaJI 6yµ;eT 
OCBOOom;n;aTbC.H Ha TeppHTOpHH ;n;pyroii 
,Uoroeapuearo~e:Hca CTOpoHDI OT B3HOCOB 
Ha COQHaJibHOe CTpaxoBaHHe. 

CTaThR 5 
HacTo.a~ee CorJiameHHe BCTyITHT B 

CHJIY co µ;Hs o6MeHa p;HilJioMaTH'!eCKHMH 
HOTaMH, IlO;D;TBepmp;alO~HMH, 'ITO Kam;n;aa 
,Uoro:eapHBalO~as:ca CTopoHa BLmoJIH:HJia 
Bce KOHCTHTyrl;HOHHbie <JlopMaJibHOCTH no 
ero ymepmp;eHHIO. 

IloJiomeHH.H CorJiameHH.H 6yp;yT npH
MeH.HTDCH B OTHOllieHHH p;oxoµ;o:e H rrp:e:
ObIJieH, noJiy'IeHHhIX sa 1971 KaJieH]lap
HLIH ro;n;, a TaKme R HM~ecT:ey HMeIO
~eMycs B HaJIH'IHH IIO COCTO.HHHIO Ha 
:KOHe:a; 1971 roµ;a. 

CTaThH 6 
HaCTOSI~ee CorJiameHue oyp;eT qcTa

BaThCH B cnJie µ;o Tex nop, rro!Ca o;n;Ha Hs 
,UoroBapuealOIQHXcs: CTopoH He YBeAOMHT 
rro ;D;HITJIOMa TH'leCKHM KaHaJiaM µ;pyry10 
,Uoro:eapuBaIOIQyroca CTopoHy o c:eoeM 
JReJiaHHH npeiCpaTHTh µ;e:HcTBHe CörJiame
HHH. IlocJie TaKOI'O yeeµ;OMJieHHS: IlOJIOme
HH.11 HacTos:~ero CorJiameHHH 6y;qyT np:e:
MeHHTI:.C.H B OTHOWeHHH f];OXO]lOB H npe:-
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R~ge.11ing och S.oc.iralistiska Rådstepubllikemas 
Förbunds Regering. Utpphör att gähla, samt på 
den fö!ill1ögen:het som förefiinnes. den sista 
dagen .av det kalenderår, under vilket med
delande om uppsägning ay, luf.tf-a.ritsöverens,. 
kommelsen har avgivits. 

Uppgj~1l t j. Helsingfons. den 5 maj 19ii2 i 
tvenne- fir.J:s.k- och Fyskspråkiga 011igirni-lexemplatt, 
vilka vardera äger hb vits0xd. 

For Republiken Finlands Reg~ri'.ng 

Valde Nevalainen 

För· Sodalis.tish Råd'srepttblikernas 
För&unds Regering 

B. P. Bugajev 

Q&IJieHr,, D<i>JlJ"CfeHH&IX 3a. K&JieBA&pllhil\ 
roA, B KOTOpOM npeKpa~aeTear ~eiieTBHe 
CornarueHHB MeatAY IlpamJTeJihCTBOM 
cPHHJIIDIJJ;CKoii PecnyoJIHKH H . IlpaBHTeJJh

. cTB.<:>M Ccno3a CoBeTcKHX Co:a;11aJJHCTH'Ie
c·K11x PecnyoJIHK 0 B03AYHIHOM cooo~e-
HHH OT »5« MaH 1972 ro~a, a TaKme 
K HM~eCTBy, HMeBmeMycft'• B HaJlll'IHH 
DO COCTOJIHHIO Ha DOCJie~HH:i AeH'h KaJieH
Aapuoro roAa, B KOTOpOM CAeJiaHO yae
AOMJieHHe o npeK~BHH AeiicTBHB Co
F Jla.DleHJli&. Q · Bfl3;t{~Mlll -CEl~eHJUL. 

CcrneprneHo. a :r.op.o}J;~ XeJ!hCHHKK »5« 
MaH 1972 I'OAa B AByx IlOAJIHHHhIX 
:m3eMilJIHpax, Ka.iKAhIH Ha· qmHCKOM H 
pyecKoM. l13!.max, npn.treM o6a T.ettCTa 
HMefOT O}VIWUCO&YJ01 CHJIYJ. 

3a IlpaBHTeJihCTBO 
~HHJIBHACKoii Pecny6JIHKH 

BaJlåe H«tJ11.t1.aii.Hett 

3a. Jilpaamre-~o 
Col03& Cene!fcKIEC' Co:qRaJIRCT,JP{ffKJGC 

Pecnyoo111K 

B. ll. ByeaeB 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle Sosialististen Neuvostotasa
valtojen Liiton kanssa lentoliikenneyritysten ja niiden henkilö
kunnan molemminpuolisesta vapauttamisesta veroista ja sosiaali
turvamaksuista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksy
misestä. 

Toukokuun 5 päivänä 1972 allekirjoitettiin 
Helsingiss.ä Suomen ja Neuvostoliiton välinen 
uusi lentoliikeru1esopimus ja siihen liittyvä 
fiopimus lentoliikenneyritysiten ja niiden hen
kilökunnan molemminpuolisesta vapauttami
sesta vemis:ta ja sosiaaliturvamaksuista. Lento
mkennesopinrnksen 6 arti:k:lan 3 kappaleessa 
ja 8 aJitiklan 1-3 kappaleissa on verotusta 
koskevia määräyksiä, jotka dvät edellytä edus
kunnan myötävaikutusita. Ens.iksimai:nitun mää
räyksen mukaan Ientofö'kenneyrityksen lenito
liikenteestä saamat tuloylijäämät saadaan siir
tää sopimusvaltiosta vapaas.ti, eivätkä sellaiset 
siirrot o1e minkään verotuksen alaisia. Jälkim
mäinen artikla ·koskee -tulleja ja välillisiä ve
roja. Neuvotteluissa 1todetitiin kuitenkin, että 
välintömien verojen osalta oli erillisen vero
sopimuksen tekeminen tarpeellista. 

Nykyisin ei kummankaan sopimusvaltion len
toliikenneyrityksiä veroteta toisesta sopimus
va1tiosta saaduista tuloista, mutta tämä johtuu 
siitä, etteivät mainitut lentoliikenneyritykset 
ole harjoittaneet sellaista toimintaa, joka olisi 
saattanut niiden saamat ·tulot verotuksen alai
seksi toisessa sopimusvaltiossa . Uuden lento
liikennesopimuksen voimassaoloaikana on kui
tenkin odotettavissa sopimusvaltion lentoliiken
neyrityksen ryhtyvän harjoittamaan toisessa so
pimusva1tiossa myös siellä veronalaista toimin
taa. Tällöin saattaisi lentoliikenneyritys joutua 
samoista tuloista, eli siis toisesta sopimusval
tiosta kertyneistä tuloista, verotetuksi sekä tu
lojen lähdemaassa että siinä valtiossa, jossa 
lentoliikenneyrityksen kotipaikka on. Näin syn
tynyt kaksinkertainen verotus luonnollisesti oli
si haitallista normaalille kaupalliselle lentokul
j etusliiken teelle. 

Tulo- ja omaisuusverolain 6 § :n, kunnallis
hallituksesta kaupungeissa 'annettm asatuksen 
53 § :n 6 momentin ja ma-alaiskuntain kunnail-

13546/71 

lishallinn:os,ta annetun asetuksen 7 8 §: n 6 mo
mentin nojalla hallitu:ksella on valta myöntää 
vastavuoroisuuden perusteella poikkeuksia 
muun ohella ulkomaisen valtion verovelvolli
suudesta. Sopimuskäytännössä edellä mainittu
jen säännösJ:s:n edellyttämän vastavuoroisuuden 
on katsottu olevan olemassa vain mikäli kum
mankin sopimusvaltion myöntämät huojennuk
set verotuksen rakenne huomioonottaen ovat 
vastavuoroiset. Suomen ja Neuvostoliiton vero
tuksen rakenne poikkeavat kuitenkin toisistaan 
siten, ettei käsillä olevan sopimuksen voida 
katsoa johtavan mainitun kaltaiseen vastavuo
roisuuteen. Sopimus on silti siinä mielessä 
vastavuoroinen, että molemmat sopimusvaltiot 
sitoutuvat olemaan verottamatta toistensa niitä 
lentoliikenneyrityksiä, jotka on nimetty sopi
musvaltioiden välisessä edellä mainitussa lento
liikennesopimuksessa. Näin ollen edellyttää so
pimus 'eduskunn~n hyväksymise!) . 

Uusi lentoliikennesopimus ja tämä verosopi
mus liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämä yhteen
kuuluvuus käy ilmi muun ohella siitä, että 
niiden lentoliikenneyritysten nimet, joita vero
sopimus koskee, mainitaan sen 1 artil<lan mu
kaan lentoliikennesopimuksessa. Erityisen sel
västi yhteenkuuluvuus ilmenee verosopimuk
sen 6 artiklasta, jonka mukaan · tämän sopi
muksen soveltaminen lakkaa irtisanomisen jäl
keen niiden tulojen ja voiton osalta, jotka on 
saatu sen kalenterivuoden aikana, jona sopi
muspuolten välinen lentoliikennesopimus lak
kaa olemasta voimassa. Tällä tavoin molemmat 
mainitut sopimukset edellyttävät toistensa voi
massaoloa. Verosopimusta ei voida näin ollen 
saada lakkaamaan yksinään. 

Sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetut lentolii
kenneyritykset ovat Finnair Oy ja Aeroflot 
( Neuvostoliiton kansainvälisen lentoliikenteen 
keskushallinto) . 

I. 


