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framställning till Ålands landsting angående regeringens till Riksdagen överlämnade proposition med
förslag till lag om godkännande av vissa bestämmelser
i

sjöfartsavtalet med Fo l krepubliken Kina.

Enligt 11

§

2 mom. 1 9 punkten självstyrelselagen för Åland

den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall til l lag, genom
vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft inom landskapet
Åland, för så vitt i fördraget ingår bestämmelser, som innebär
"'-"

upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadganden i
självstyrelselagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal för
Finlands del även innehåller stadganden om kommunalskatt, på vilket
område Landstinget jämlikt 13

§

1 mom.

3 punkten självstyrelselagen

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras
Landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande
i landskapet.
Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl
innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås
att Ålands landsting måtte ge sitt
samtycke till den i propositionen
ingående lagens ikraftträdande i
landskapet Åland till de delar
sagda avtal innebär avvikelse från
självstyrelselagen, under förut-

Of8

1' .

sättning att Riksdagen godkänner propositionen

i

oför-

I

ändrad for m.
Helsingfors den 23 december 1977.
Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av
vissa bestämmelser i sjöfartsavtalet med Folktepubliken Kina.
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PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL.

Ändamålet med det med Folkrepubliken
Kina år 1977 ingångna sjöfartsavtalet är att
främja handelssjöfartens utveckling mellan de
avtalsslutande parterna och att förstärka samarbetet mellan de båda länderna inom sjöfarten.
I . avtalet beviljas ömsesidigt befrielse från
skatter på inkomst som de avtalsslutande parternas .sjöfartsföretag förvärvat genom att utföra
s'jötransporter. Vidare innefattar avtalet be-

stämmelser bl.a. om ömsesidigt beviljande av
mest gynnad nations behandling för faNyg i
fråga om olika skatter, tullar och avgifter samt
bet:räffande hamntjänster och cformaliteter. '
Avtalet träder i -k raft 30 dagar efter det
att de avtalsslutande parterna skriftligen meddelat varandra att de godkänt avtalet.
I propositionen ingår ett lagförslag om
ikraftbringande av vissa bestämmelser som hör
till lagstiftningens område. _. _

ALLMÄN MOTIVERING.

Tf.

justitieminister

Paul Paavela

De avtal beträffande sjöfart, som Finland
hittills har ingått med främmande stater, har i
allmänhet varit avtal av blandad natur, som
gällt handel, sjöfart och konsulära ärenden. Tidigare har endast med Sovjetunionen ingåtts ett
särskilt isjöfartsavtal (Fördr.ser. 4/75).
Finland har den 31 mars 1956 genom notväxling ingått en överenskommelse med Folkrepubliken Kina angående mest gynnad nations
behandling i särskilda fall ( Fördr .ser. 5 / 56) .
Denna överenskommelse angående mest gynnad
i1ations behandling i fråga tullar och sjöfart
har dock inte gällt t.ex. beskattningen av
sjöfartsinkomster.
Då i Folkrepubliken Kina den 1 juli 1974
infördes en fraktskatt, som gäller utländska
167700508T

fartyg, uppkom för Finlands liksom för flera
andra länders del ett behov att med Folkrepubliken Kina få till stånd ett särskilt sjöfartsavtal, som skulle innefatta bestämmelser angående bl.a. beskattningsfrågor.
Som resultat av de förhandlingar som förts
på Finlands initiativ undert•ecknades i Helsingfors den 27 januari 1977 ett sjöfarts- ,
avtal mellan Finland och Folkrepubliken Kina.
Bl.a. Danmark, Norge och Sverige har med
Folkrepubliken Kina under åren 1974-1975
ingått sjöfartsavtal av motsvarande art.
Handels- och industriministeriet samt finansministeriet har avgivit sina utlåtanden angående
avtalet.
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Lag
DETALJERAD MOTIVERING.
I artikel 1 i avtalet dtefinie11as de fartyg och
de personer, på vilka avtalet ·äger tillämpning.
De avtalsslutande parternas fartyg äger enligt artikel 2 stycke 1 rätt att deltaga i sjötransporter inom ramen för de båda ländernas
utrikeshandel med begagnande av sådana av de
avtalsslutande parternas hamnar, vilka är öppna
för utrikeshandel. I enlighet med stycke 2 i
sagda artikel äger även fartyg, som för tredje
lands flagga och som nyttjas av sjöfartsföretag
hos någondera avtalsslutande parten, samma rätt, såvida icke den andra avtalsslutande
partens behöriga myndigheter motsätter sig
detta. Sistnämnda bestämmelse är icke helt förenlig med principen om fri sjöfart, men den
hindrar dock icke Finland att följa sagda princip.
Enligt artikel 3 i avtalet får ingetdera landet
vid internationella sjötransporter utöva diskriminering mot det andra landets fartyg eller mot
fartyg från ett tredje land som godkänts av
båda parterna.
De avtalsslutande parterna beviljar enligt artikel 5 ömsesidigt varandras fartyg mest gynnad
nations behandling i fråga om olika skatter, tullar och avgifter samt haninijänster och -formaliteter. Enligt stycke 3 i sagda artil(el utsträcker
sig mestgyn.nad nationsbehandlingen <look ioke
till sådana förmåner som den andra parten
beviljar tredje land med stöd av tullunion
eller motsvarande internationell överenskommelse.
Kustfarten uteslutes enligt artikel 7 från avtalets tillämpningsområde.
Bestämmelserna om erkännande av fartygshandlingar ingår i artikel 8 i avtalet, i vilken
även bestämmes att hamnavgifterna och omkostnaderna uppbärs på grundval av dessa
handlingar.
Enligt bestämmelsen i artikel 9 i avtalet får
avtalsslutande part inte i någon form påföra
skatt på inkomst som den andra avtalsslutande
partens sjöfartsföretag förvärvat genom att utföra :sjötransporter. Beträffande Finland ,innebär
denna bestämmelse att kinesiska sjöfartsföretag
befrias från att här erlägga stadig inkomstskatt,
kommunalskatt och kyrkoskatt på inkomst av

sjötransport. Sbttebefrielse medges även i det
fall att företaget i Finland har fast driftställe,
t.ex. ett .kontor, från vilket det säljer sjötransporttjänster. På motsvarande sätt är finska
sjöfartsföreta,g befriade från att erlägga fraiktskatt som uppbärs i Folkrepubliken Kina.
Bestämmelserna i artikel 10 i avtalet gäller
behandlingen av fartyg, last, besättning och
pass·agerare i händelse av sjöolycka eller i nödsituationer inom den andra avtalspartens territorirulvatten eller i dess hamnar.
Artiklarna 11-13 i avtalet .i nnefattar särskilda bestämmelser angående .sjömän och deras
rätt att vara i kontakt med och träffa 1sitt eget
lands diplomatiska eller konsulära tjänstemän
i vistelsestaten.
I syfte att främja .sjöfarten mellan Finland
och Folkrepubliken Kina ävensom för behandling av frågor som härrör av avtalet skall båda
paNerna i enlighet med artikel 14 utse särskilda
representanter, ·som skall .sammanträffa enligt
gemensam överenskommelse.
Enligt artikel 15 skall avtalet träda i kraft
30 dagar efter det att noterna angående dess
godkännade utväxlats. Avtalets uppsägningstid
är sex månader.
Eftersom i artikel 9 i avtalet beviljas
befrielse från inkomstskatter, om vilka stad,gats
i la,g, är riksdagens godkännande av avtalet tal
dessa delar av nöden.
Regeringen anser att detta avtal skapar
bättre förutsättningar än tidigare för finska
sjötransportföretag att deltaga i de internationella sjötransporterna till Forkrepubliken Kina.
Med stöd av vad ovan anförts föreslås i
enlighet med 33 § regeringsformen,
att Riksdagen måtte godkänna de
bestämmelser i sjöfartsavtalet mellan
Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering, vilka erfordrar Riksdagens samtycke.

Emedan ifrågavarande avtal innefattar bestämmelser som hör till området för lagstiftningen, förelägges Riksdagen samtidigt till antagande följande lagförslag:

om godkännade av vissa bestämmelser

. sjÖfartsavtafet med Folkrepubliken Kina.

I enlighet med · riksdagen beslut stadgas:
Bestämmelserna i det i · Helsingfors den 27
januari 1977 mellan Repuibhken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering in-

gångna sjöfartsavtalet är, försåvitt de hör till
området för lagstiftningen,
kraft såsom om
dem överenskommits.

Helsingfors den 25 november 1977 .

Republikens President

Tf. minister for utrikesärendena
Statsminister
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(Översättning)

SJÖFARTSAVTAL

AGREEMENT

mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering

on Maritime Transport between the Government of the Republic of Finland and the
Government of the People's Republic of China

Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering,

The Government of the Republic of Finland
and the Government of the People's Republic
of China,
for the purpose of further developing the
friendly relations between the two countries .
and of strengthening their cooperation in the
field of maritime transport,

vilka önskar ytterligare utveckla de vänskapliga förbindelserna mellan sina länder samt
stärka sitt samarbete på sjöfartens område i
enlighet med principerna om jämlikhet och ömsesidig nytta,
har överenskommit om följande :
Artikel 1
I detta avtal:
avser "någondera avtalsslutande partens fartyg" handelsfartyg, som för Republiken Finlands eller Folkrepubliken Kinas flagga;
avser "besättningsmedlem" person, som under resan utför uppgifter eller tjänster ombord
och som innehar i artikel 11 i detta avtal
nämnd identitetshandling och vars namn finns
uppt·aget i fartygets manskapsförteckning.
Artikel 2
De avtalsslutande parternas fartyg äger rätt
att segla mellan de hamnar i vartdera landet
som är öppna för utrikeshandel S4'.mt mellan de
båda länderna eller mellan någotdera landet
och tredje land.
Fartyg, som för tredje lands flagga och som
nyttjas arv någondera avtaisslutande partens
rederier, beviljas .samma rätt, såvida inte den
andra avtalsslutande partens behöriga myndigheter motsätter sig detta.
Artikel 3
Ingendera avtalsslutande parten v.i dtager
i fråga om internationella sjötransporter någon
åtgärd som skulle innebära flaggdiskriminering

have, in accordance with the principles of
equality and mutual benefit, agreed as follows:
Article 1
In this Agreement:
the term "vessel of either Contracting Party"
shall mean a merchant vessel flying the national flag of the Republic of Finland or the
national flag af the P,eople's Republic af China;
the term "the crew member" shall mean a
person who performs duties or services on
board during the voyage, who holds an idenc
tity document mentioned in Article 11 of this
Agreement and whose name is included in the
crew list of the vessel.
Article 2
Vessels of either Contracting Party are entitled to sail between the ports of the two
countries open to foreign trade, and to engage
in passenger and cargo services between the
two countries or either country and a third
country.
Vessels flying the national flags of third
countries and operated by the shipping enterprises of either Contracting Party shall be
accorded the same above mentioned right, if
the competent Authorities of the other Contracting Party do not object.
Article 3
Neither Contracting Party shall, within the
framework of international maritime transport,
take any action which would constitute flag

mot den andra avtalsslutande partens fartyg
eller mot fartyg, til1hörande land, ,som godkänts ·av båda parterna.

discrimination against vessels of the other Contracting Party or those of countries acceptable
to both Parties.

Artikel 4
Den ena avtalsslutande partens fartyg och
besättnin;gar skall iakttaga den andra avtalsslutande partens vederbörande Lagar, regler
och bestämmelser under uppehåll eller sin vistelse inom den andra avtalspartens territorium.

Article 4
The vessels and crew members of one Contracting Party shall observe the relevant laws,
rules and regulations of the other Contrs,cting
Party during their stay in the latter's territory.

Artikel 5
Vardera avtalsslutande parten skall ömsesidigt bevilja behandling som mest gynnad nation
för fartyg, som nämns i artikel 1 i föreliggande
avtar, ooh for de bes,ättningsmedlemmar som innehar i artikel 11 nämnda identitetshandlingar,
i fråga om uppbärande av olika skatter, tullar
och avgifter rörande fartyget, tullbehandling,
karantä.nbestämmelser,
gränskontroll
och
hamnformaliteter
eller
hamnbestämmelser;
förtöjning vid kaj eller för ankar, förhalning,
lastning och lossning, passagerares av- och
påstignin,g, vidarebefordran av last, äv,ensom
av nödiga förråd for fartyget, besättn~ngen och
passagerarna, så länge som den ena partens
fartyg seglar inom den ·a ndra avtalsslutande
partens tertitorialvatten eller vid ankomst till,
avsegling från eller uppehåll i denna parts
hamnar.
Hamntjänster, inbegripet sådana som avser
las•tning, lossning, stapling och förvaring av
gods på kaj eller i magasin i land eller till
havs, ävensom anläggningar till hjälp för .sjöfarten och lotstjänst i den ena avtalsslutande
partens hamnar skall tillhandahål1as den andra
partens fartyg enligt villkoren för behandling
som mest gynnad nation.
Bestämmelserna i denna artikel gäller ej fördelar, förmåner, privilegier eller immunirt:eter,
som har sin grund i gällande eller framtida tullunioner eller liknande internationella överenskommelser, rt:ill vilka någondera avtalsslutande
parten är ansluten eller eventuellt kommer att
ansluta sig.

Article S
Both Contracting Parties s.hall mutually
grant most-favoured-nation treatment to vessels
referred to in Article 1 of the present Agreement and to their crew members holding identity documents mentioned in Article 11 in the
collection of various taxes, dues and charges
on the vessel, the execution of customs formalities, quarantine requirements, frontier
inspections and port formalities or regulations;
berthing alongside or mooring at anchorage,
shifting berths, loading and discharging, embarkation and disembarkation of passengers,
transshipment of cargo; as well as in the furnishing of supplies required by the vessel, crew
and passengers as long as vessels of one Coritracting Party sail in the territorial waters of
the other Contracting Party or enter, clear or
stay in the ports thereof.
Port facilities, including those for loading,
discharging, stacking and storage purposes on
wharf, shore and water as well as navigational
aids and pilotage services at ports of one Contracting Party shall be furnished to the vessels
of the other Contracting Party under the terms
of the most-favoured-nation treatment.

Artikel 6
De avtalsslutande parterna skall, inom ramen
för sin nwtionel1a lagstiftning och sina hamnföreskrifter, vidtaiga alla nödiga åtgärder for
att underlätta och påskynda sjötrafiken, för att
förhlndrn förseningar för fartyg och för att
förenkla och påskynda tullprocedurer och andra
formaliteter.

Article 6
The Contracting Parties shall, within the
limits of their national laws and pont regulations, adopt all appropriate measures to
facilitate and expedite maritime traffic, to
prevent delays to vessels and rt:o simplify and
expedite the performance of customs and other
formalities required.

The provisions of this Article shall not apply
to the benefits, favours, privileges and immunities resulting from any existing or future
customs unions or similar intetnational agreement to which either of the Contracting Parties
is or may become a Party.
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Artikel 7
Bestämmelserna i föreliggande avtal skall inte
tillämpas på kustfart. Kustfart skall inte anses
föreligga, när den ena avtalsslutande partens
fartyg seglar från en av den andra avtalsslutande partens hamnar till en annan för att lossa
importerad last, <Sätta i land passagerare från
utlandet, lasta in exportlast eller taga ombord
passagerare till utlandet.

Article 7
The prov1Slons of the present Agreement
shall not apply to cabotage. When a vessel of
one Contraoting Party sails from one port of
the other Contracting Party to another for
discharging inward cargo and/ or disembarking
passengers from abroad or loading outward
cargo and/ or embarking passengers for a foreign
country, it shall not be regarded as cabotage.

Artikel 8
Vardera avtalsslutande parten skall erkänna
fartygs nationalitet på grundval av det registreringscertifikat som den andra avtalsslutande
partens behöriga myndigheter utfärdat i överensstämmelse med vederbörliga lagar och bestämmelser.
Vardera avtalusslutande parten skall erkänna
mätbrev och andra bevis eller fartygshandlingar
som är vederbörligen utfärdade av den andra
partens behöriga myndigheter - eller de handlingar, utfärdade av tredje land som erkänts av
den ena avtalsslutande parten och inte heller
mötts av invändningar från den andra avtalsslutande partens sida - utan förnyad mätning
och granskning av ifrågavarande fartyg. Alla
hamnavgifter och omkostnader :skall uppbäras
på grundval av dessa handlingar.

Article 8
Each Contraoting Party shall recognize the
nationality of a vessel on the basis of the
Certificate of Registry duly issued by the
competent Authorities of the other Contracting
Party in compliance with its relevant laws and
regulations.
Each Contracting Party shall recognize the
Tonnage Certificate and other certificates or
documents of ships duly issued by the competent Authorities of the other Contracting
Party- or those of third countries recognized
by one Contraoting Party and met with no
objection from the other Contracting Partywithout remeasuring and resurveying the vessel
concerned. All port charges and expenses shall
be collected on the basis of these documents.

Artikel 9
De avtalsslutande parterna är överens om
att ingendera avtahslutande parten skall påföra
någon form av skatt på inkomst och andra
intäkter av sjötransport som utföres av den
andra avtalsslutande partens rederier.

Atiticle 9
The Contracting Parties agree that neither
Contracting Party shall impose any form of
taxation on income and other revenues derived
from maritime transport undertaken by the
shipping enterprises of the other Contracting
Party.

Artikel 10
Råkar någondera avtalsslutande partens fartyg ut för sjöolycka eller bli utsatt för annan
fara inom den andra avtalsslutande partens
terrotorialvatten eller i dess hamn, skall den
senare parten se till att det fartyg, den besättning, den last och de passagerare som är i fara,
erhåller allt det bistånd och all den uppmärksamhet som det är möjligt att ge dem och att
den berörda partens behöriga myndigheter underrättas på snabbaste sätt. Ingen dislkriminering får utövas vid uppbärandet av avgifter
som förorsakas härvid.
Om last ombord på någondera avtalsslutande
partens fartyg, vilket råkat ut for sjöolycka,
behöver lossas och 1tillfälligt lagras i land hos
den andra avtalsslutande parten för att transporteras tillbaka till avskeppningslandet eller

Article 10
Should a vessel of either Contracting Party
be involved in a maritime accident or encounter
any other danger in the territorial waters or
ports of the other Contracting Party, 'the latter
shall ensure 1that all possible assistance and
attention be given to the vessel, crew, cargo
and passengers in danger and that the appropriate Authorities of the Contracting Party
concerned are notified in the quickest way. No
discrimination shall be exercised in the collection of charges incurred.
Where cargo on board a vessel of one
Contracting Party involved in a maritime
accident needs to be discharged and stored
temporarily on the shore of the other Contraoting Party for carrying back to the country

till tredje land, skall den sistnämnda avtalsslutande parten lämna allt erforderligt bistånd.
Sådan last skall undantagas från alla tullar,
avgifter och skatter.

of shipment or to a third country, that other
Contracting Party shall provide all facilities
required. Such cargo shall be exempt from all
customs duties, dues and taxes.

Artikel 11
Avtalsslutande part skall godkänna de identitetshandlingar för besättningsmedlemmar som
vederbörligen utfärdas av den andra avtalsslutande partens behöriga myndigheter. Dessa
identitetshandlingar för besättningsmedlemmar är:
- för Republiken Finland: "finskt sjömanspass" eller "finskt utrikespass";

Article 11
Each Contracting Party shall recognize the
identity documents of the crew duly issued by
the competent Author~ties of the other Con•
tracting Party. These identity documents of the
crew are:

-

för Folkrepubliken Kina: "sjömansbok".

Identitetshandlingarna för besättningsmedlemmar från tredje land, vilka arbetar ombord
på någondera avtalsslutande partens fartyg, skall
vara utfärdade av behöriga myndigheter i länder
som är godkända av den andra avtalsslutande
parten.
Fartygs besättningsmedlemmar, som innehar godkända identitetshandlingar, skall tillåtas
att med iakttagande av gällande tillämpliga bestämmelser i vistelsestaten under fartygets
uppehåll i hamn gå i land och uppehålla sig
på den ort inom den andra avtalsslutande
partens territorium, där hamnen är belägen.
Måste någon av besättningsmedlemmarna
tagas in på sjukhus inom den andra avtalsslutande partens territorium, skall denna avtalsslutande parts behöriga myndigheter ge honom
tillstånd att kvarbli där under den erfordenliga
tiden.
Artikel 12
Besättningsmedlemmar, som innehar godkända identitetshandlingar 'som avses i artikel 11 i
föreliggande avtal, kan, i syfte att återvända
till hemlandet, resa till en annan hamn för att
mönstra på ett fratyg eller av varje annat skäl,
som godtages av den andra avtalsslutande
partens behöriga myndigheter, resa genom denna avtalsslutande parts territorium, sedan ifrågavarande avtalsslutande parts behöriga myndigheter beviljat visum.
Ovannämnt visum skall av avtalsslutande
parts behöriga myndigheter utfärdas så snart
som möjligt för tid som den bestämmer.

in the case of the Republic of Finland:
"Finnish Seaman's Passport" or "Finnvsh Passport";
- in 1the case of the People's Republic of
China: "Seaman's Book".
For crew members of third countries working
on board of vessels of one Contracting Party,
the identity documents shall be the identity
documents issued by the competetl!t Authorities
of such countries acceptable to the other Contracting Party.
Crew members on board the vessel holding
recognized identity documents shall be permitted to go ashore and stay in the city or town
of the other Contracting Party where the port
is located during the stay of the vessel in that
port, in accordance with the relevant regulations
in force in the country of stay.
If any member of the crew must be hospitalized in the territory of the other Contracting Patity, the competent Authorities of
that Contracting Party shall give permission for
him to stay for the necessary length of time.
Article 12
Crew members holding recognized identity
documents referred to in Article 11 of the
present Agreement may, for the purpose of
repatriation, for proceeding to another port to
join a vessel, or for any other reason acceptable
to 1the competent Authorities of the other
Contracting Party, travel through the territory
of that Contracting Party, after such idenitity
documents have been visaed by the competent
Authorities of that Contracting Party.
The above said visas shall be issued by the
competent Authorities of the Contracting Party
concerned within the shortest possible time,
and the period of validity of the visas shall be
determined by the competent Authorities who
issue such visas.
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Artikel 13
Under den tid avtalsslutande parts fartyg
uppehålJer sig i den andra .avtalsslutande .partens hamn äger den förstnämnda partens diplomatiska och konsu'lära tjänstemän samt besättningsmedlemmarna på denna avstalsslutande
parts fartyg rätt att taga ~o~takt med och
träffa varandra efter vederborhgt uppfyllande
av aällande erforderliga formaliteter i vistelse"
staten.

Article 13
During the stay of the vessels of one Contracting Party at the ports _of the other Co~
tracting Party, the diplomauc or consular off1cials of the former Contracting Party and the
crew members of the vessel of that Contracting Party are entitled to contact and to meet
each other after due performance of the relevant formalities in force in the country of stay.

Artikel 14
· I syfte att främja utvecklingen av de ~åda
ländernas ·sjötransip orter och .att behandla fra~or
av ömsesidigt intresse, vilka föranledes av tilllämpningen av detta avtal, 1s~all de bå.da avtalsslutande pa11ternas behöriga myndigheter
utse särskilda ·representanter, som ·skall ·sammanträrffa vid tidpunkt och på plats som gemensamt överenskommits.

Article 14
In order to promote the development of
maritime transport of both countries and to
deal with matters of mutual interest arising from
the implementation of the present Agreement,
special representatives shall be appointed by ~he
competent Authorities of both Contractmg
Parties to meet at the date and place mutually
agreed upon.

Artikel 15
Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter
den . dag de av:talsslutande parterna utväxlat
diplomatiska noter, i vilka konstateras, att de
formaliteter som förutsättes av vardera avtalsslutande partens nationella lagstiftning uppfyllts .
önskar någondera avta1sslutande parten att
detta avtal skall upphöra att gälla, sikall den
därom skriftligen underrätta den andra avtalsslutande parten sex månader i förväg och avtalet upphör att gälla sex månader efter dagen
för underrättelisen.

Article 15
This Agreement shall enter into force thirty
days after the date of exchange of diplomatic
notes by the Contracting Parties, stating that
the formalities required by the national legislation of each Contracting Party have been accomplished.
If one Contracting Party wishes to terminate
this Agreement, it shall notify the other Contracting Party in writing six months in advance,
and this Agreement shall be terminated six
months from the date of such notification.

Som skedde i Helsingfors den 27 januari
1977 i två originalexemplar. Vardera exemplaret har uppgjorts på finska, kinesiska och
engelska språken, vilka alfa texter äger lika
vitsord.

Done at Helsinki on the 27th day of
January of the year 1977, in duplicate. Each
copy has been done in ~innish, Chinese ai;id
English, all three texts bemg equally authenuc.

För Republiken Finlands regering

Representative of the Government of
the Republic of Finland

Arne Berner

Arne Berner

För Folkrepubliken Kinas regering

Representative of ~he Government of
the People's Republic of China

Chang Tsan-ming

Chang Tsan-ming

I
Hallituksen esitys Eduskunnalle Kiinan Kansantasavallan
kanssa tehdyn merenkulkusopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.
Kiinan Kansantasavallan ikanssa vuonna 1977
tehdyn merenkulkusopimuksen tarkoituksena
on edistää kauppamerenkulun kehittymistä sopimuspuolten v:älillä ja lujittaa molempien maiden välistä yhteistyötä merenkulun alalla.
Sopimuksessa myönnetään molemminpuolinen verovapaus tuloista, jotka sopimuspuolten
merikuljetusyritykset ovat ansainneet merikuljetuksen harjoittamisesta. Lisäksi sopimus sisältää määräyksiä muun muassa suosituimmuus-

kohtelun vastavuoroisesta myöntämisestä aluksille erilaisten verojen, tullien ja maksujen
sekä satamapa1lvelujen ja -muodollisuuksien
osalta.
Sopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua
siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen kirjallisesti sopimuksen hyväksymisestä.
Esityksen sisältyy lakiehdotus sopimuksen
eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräys•
ten voimaansaattamisesta.

YLEISPERUSTELUT.
Suomen tähänastiset vieraiden valtioiden
kanssa tekemät merenkulkua sääntelevät sopimukset ovat yleensä olileet sebmuotoisia kauppaa, merenkulkua ja konsuliasioita koskevia
sopimuksia. Aikaisemmin on ainoastaan Neuvostoliiton kanssa tehty erityinen merenkulkusopimus ( SopS 4 /7 5).
Suomi on tehnyt Kiinan Kansantasavallan
kanssa 31 päivänä maaliskuuta 1956 noottienvaihdolla sopimuksen suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa ( SopS 5 / 56). Tämä
tulli- ja merenkulun suosituimmuudesta tehty
sopimus ei kuitenkaan ole koskenut esimerkiksi
merenlmlkutulojen verotusta.
Kun Kiinan KansantasavaHassa saatettiin 1
päivänä heinäkuuta 197 4 voimaan ulkomaisiin
aluksiin kohdistuva rahtivero, ilmeni Suomen
167700508T

kuten useiden muidenkin maiden osalta tarve
saada aikaan Kiinan Kansantasavallan kanssa
erityinen merenkulkusopimus, johon sisältyisi~
vät muun muassa verotuskysymyksiä koskevat
määräykset.
Suomen aloitteesta käytyjen neuvottelujen
tuloksena allekirjoitettiin Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 1977 Suomen ja Kiinan Kansantasavallan
välinen
merenkulkusopimus.
Muun muassa Norja, Ruotsi ja Tanska ovat
vuosina 1974-1975 tehneet vastaavanlaisen
merenkulkusopimuksen Kiinan Kansantasavallan kanssa.
Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat antaneet sopimuksesta
lausuntonsa.

