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Valtioneuvoston asetus

9/2015

kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muutta-
misesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan

kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-
Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1041/2014) 2 §:n nojalla:

1 §
Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-
Venäjän tasavallan hallituksen välillä Suo-
men tasavallan hallituksen ja Valko-Venäjän
tasavallan hallituksen välillä kansainvälisestä
maantieliikenteestä 24 päivänä kesäkuuta
1997 tehdyn sopimuksen muuttamisesta Hel-
singissä 17 päivänä toukokuuta 2013 tehty
sopimus tulee voimaan 17 päivänä tammi-
kuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 25
päivänä marraskuuta 2014. Hyväksymistä
koskevat nootit on vaihdettu 18 päivänä jou-
lukuuta 2014.

2 §
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.

3 §
Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä

Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen
muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta (1041/2014) tulee voi-
maan 20 päivänä tammikuuta 2015.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Hallitusneuvos Jorma Hörkkö
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Sopimusteksti 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-
Venäjän tasavallan hallituksen välillä 
Suomen tasavallan hallituksen ja Valko-
Venäjän tasavallan hallituksen välillä kan-
sainvälisestä maantieliikenteestä 24 päivä-
nä kesäkuuta 1997 tehdyn sopimuksen 
muuttamisesta 
 

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 

 
Valko-Venäjän tasavallan hallitus ja Suomen 
tasavallan hallitus, jäljempänä sopimuspuolet,

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

 
pyrkivät edistämään maiden välisen maan-

tieliikenteen ja niiden alueiden kautta kol-
mansiin maihin suuntautuvan kauttakulkulii-
kenteen kehitystä, 

ja ovat sopineet seuraavaa: 

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

 
 

1 ARTIKLA 

Käytetään sopimuksen 4 artiklassa seuraa-
vaa sanamuotoa: 

1. Yhden sopimuspuolen ajoneuvot, jotka 
harjoittavat liikennettä tämän sopimuksen 
mukaisesti toisen sopimuspuolen alueella ky-
seisen sopimuspuolen kansallisen lainsäädän-
nön mukaisesti, ovat vapaita kaikista kysei-
sellä alueella ajoneuvoilta perittävistä verois-
ta, maksuista ja muista kuluista. 

 
2. Tämän artiklan mukaisia vapautuksia ei 

sopimuspuolten kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti sovelleta tiemaksuihin, tienkäyt-
tömaksuihin tai arvolisäveroihin, eikä tulli-
maksuihin tai moottoriajoneuvojen polttoai-
neenkulutukselle asetettuihin valmisteveroi-
hin, paitsi ajoneuvon valmistajan asentamien 
tavanomaisten polttoainesäiliöiden sisältä-

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-
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mään polttoaineeseen mukaan lukien jäähdy-
tys- ja lämmitysjärjestelmien polttoainesäili-
öt. 

3. Yhden sopimuspuolen ajoneuvolle vält-
tämättömät, tavanomaiseen varaosavalikoi-
maan kuuluvat varaosat ovat vapaita kaikista 
tuontitulleista toisen sopimuspuolen alueella 
edellyttäen, että liikenteen harjoittaja noudat-
taa kaikkia asiaankuuluvia tullimääräyksiä. 

cording to the national legislation of the 
countries of the Contracting Parties. 

 
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.” 

 

2 ARTIKLA 

Käytetään sopimuksen 7 artiklassa seuraa-
vaa sanamuotoa: 

Lupia ei kuitenkaan vaadita: 
- muuttotavaroiden kuljetuksiin; 
- hautajaiskuljetuksiin;  
- messu- ja näyttelytavaroiden ja -

varusteiden kuljetuksiin; 
- urheilutilaisuuksiin tarkoitettujen eläinten, 

ajoneuvojen ja muiden tavaroiden kuljetuk-
siin; 

- teatterilavasteiden ja -tarvikkeiden sekä 
soitinten kuljettamiseen ja radio- ja televisio-
ohjelmien tai elokuvien tekemiseen tarvitta-
vien laitteiden ja välineiden kuljetuksiin; 

- rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetuksiin; 
- lääkintäkaluston ja luonnonkatastrofien 

yhteydessä tarvittavan ensiapumateriaalin 
kuljetuksiin; 

- moottoriajoneuvoilla tapahtuviin tavara-
kuljetuksiin, kun sallittu kokonaismassa perä-
vaunut mukaan lukien ei ylitä 3,5 tonnia. 

Myös muiden kuljetuspalvelujen osalta 
voidaan myöntää poikkeus lupavaatimuksesta 
molempien sopimuspuolten toimivaltaisten 
viranomaisten niin sopiessa. 

ARTICLE 2 

Article 7 of the Agreement shall be stated in 
the following wording: 
“No permits shall be required for the carriage 
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 in-
struments and equipment for sound or televi-
sion broadcast or making films; 
- damaged vehicles; 
- medical equipment and material for urgent 
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.” 

 

3 ARTIKLA 

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivän ku-
luttua siitä päivästä, kun on vastaanotettu dip-
lomaattiteitse toimitettu viimeinen kirjallinen 
ilmoitus, jollaisilla molemmat sopimuspuolet 
vahvistavat saattaneensa loppuun sopimuksen 
voimaantulon edellyttämät kansallisen lain-
säädäntönsä mukaiset valtionsisäiset menette-

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 
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lynsä. entry into force. 
 

Tehty Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 
2013 kahtena valkovenäjän-, suomen-, ja eng-
lanninkielisenä kappaleena, kaikkien tekstien 
ollessa yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa 
syntyy eroja, englanninkielinen teksti on en-
sisijainen muunkielisiin versioihin nähden. 

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. 

 
Valko-Venäjän tasavallan 
hallituksen puolesta 
 
 
Anatoly Sivak 
 
 
 
 
Suomen tasavallan 
hallituksen puolesta 
 
 
Harri Pursiainen 
 
 
 
 
 
 
 

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


