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LAGUTSKOTTETS BETÄNKA1\JDE nr 18/1975-76 med 

anledning av Republikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regering

ens till Riksdagen överlämnade nrorosition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestäJrnnelser i avtalet med Tjeckoslovakien 

för undvikande av dubbelbeskattning och för

hindrande av kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

Landstinget har över ovarmä:mnda framställning inbegärt lagutskottets utlåtande. 

I anledning därav får utskottet anföra följande. 

Genom skatteavtalet med Tjeckoslovakien eftersträvar man ett undanröjande och 

lindrande av den dubbelbeskatting, som föranleds av att samma person enligt 

gällande stadganden kan vara skattskyldig i båda avtalsslutande stater för 
viss inkomst eller förmögenhet. 

Ifrågavarande dubbelbeskattningsavtal har, enligt erhållna upngifter, uppgjorts 

enligt OECD:srnodella\t;;i.l. Enligt skrivelse av den 25.11 1974 från finansmini

steriet till utrikesministeriets rättsavdelning skulle dessa modellavtal till

lnt:1 att en cle1 av ett lands område lämnas utanför ett fördrags til1tirwminps

omriide. Med stöd härav och då finansministeriet icke funnit det tillfreds-

sUH lande att Al ands landsting endast haft att antinr;en p:odkänna ett försla!J til1 

internationellt avtal (som till någon del innehåller bestämmelser som inne-

bär upphävande eller ändring av eller avvikelse från stadgandena i själv-
helt 

styrelselagen) eller att; länma förslaget utan godkännande, har finansmini-

steriet medelst ova11nämnda skrivelse såsom ministeriets uppfattning medde·

lat utrikesministeriet5att såväl i nu föreliggande avtal med Tjeckoslovakien 

som i liknande avtal i framtidefl; landskapet Åland beträffande kommunalsbt

ten skulle undantagas från avtalens tillämpningsområde. Finansministeriet 

har ytterligare motiverat sitt ståndpunktstagande med att Ålands landsting 

genom ett sådant förfarande skulle få rätt och möjligheter att vid godkän

nande av sådant avtal fästa villko"5 som prövas ändamålsenli,>J,a. 

I föreliggande avtal med Tjeckoslovakien ingår stadganden, som särskilt berör 

Aland, dels i artikel 3: "Finland åsyftar Republiken Finland ====== beträf

fande kommunalskatten inbegriper uttrycket icke landskapet Aland;", och 

dels i artikel 29: "Detta ai.rtal kan anti:1gen i dess helhet cl1er med erfor

derliga ändringar utvidgas till att omf.s.tta 1rmciskapet Aland även beträf

fande komrrtlmalskatten =====''. l\1otsva~·andc artiklar finnes intagna i (förslag 
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till) Protokoll rörande ändring i avtalet den 27 juni 1973 mellan Konunga

riket Sveriges regering och Republiken Finlands regering för undvikande av 

dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt det 

till avtalet fogade protokollet. 

Sedan föreliggande förslag till avtal med Tjeckoslovakien förevarit i 1 agut

skottet till första läsning beslöt utskottet; att dess ordförande och vice

ordförande jämte lagberedningschefen vid landskapsstyrelsen såsom sakkunnig 

tjänsteman borde med justitieministern närmare diskutera vissa problem i an

knytning till det självstyrda Åland och till de internationella fördrag, som 

slutits av republiken Finland och därvid inbegära klarläggande synpunkter 

som kunde vara vägledande vid framtida behandling inom landstinget av lik

nande avtal. 

Den 18.03.76 ägde sammanträffandet rum i Helsingfors. Till detta betänkande 

fogas den promemoria som överlämnades till minister Gestrin. Till 1 ands-

tinp:et kommer senare att överlämnas de sammanfattande anteckningar som lap

stiftnin,q:srådet Sevon förde vid sanm1anträdet. 

Med utgångspunkt från dessa överläggningar i Helsingfors och då landstinget 

därigenom,:;åtminstone så långt på parlamentet kan anses ankomma att handlägga 

ärendet, bör anses ha erhållit de upplysningar och infonnationer som är 

nödv.ändiga för beslutfattandet, har lagutskottet noterat 

1: o att vederbörande riksmyndigheter i fr{i.P,a 

om nordiska avtal är beredda att medverka 

till åländsk representation (om än av re

publikens organ formellt utsedd) i organ 

som bereder viss avtalsfråga, 

2:o att vederbörande riksrnyndigheter i fråga 

om avtal, som innefattar ärenden rörande 

Östersjöområdet eller som eljest berör 

vitala åländska intressen är beredda att 

åtminstone medgiva av landskapsstyrc~sen 
atm1nstone 

föreslagna sakkunniga rätt att medverka I 
i det nationella förberedelsearbetet, samt 

3: o att i fråga om övriga avtal, på vilka 11 § 

2 mom. 19 punkten självstyrelselagen skall 

tillämpas, utrikesministeriets rättsavdel

ning är beredd att på ändamålsenligaste 

sätt inhämta Ålands landskapsstyrelses syn

punkter :innan av"talen färdigställas. 
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Emot dessa slutsatser, som lagutskottet alltså sammanfattat på basen av 

erhållna informationer, finnes ingei1ting att i princip arnntirka. Stis.oin alltid 

i dylika sammanhang är det utfästelsernas praktiska förverkliganae som är av 

den största betydelsen . 

Beträffande den mycket diskuterade s.k . exkluderingsprincipen ,som a11tså skulle 

återgå på OECD :s ITDde11avtal och som riksrnyndigheterna nu infört i avtalet med 

Tjeckoslovakien och som eventueilt ko~er att anslutas också till skatteavtalet 

med Sverige har lagutskottet däremot intagit en mycket reserverad ståndpunkt . 

Utskottet har icke blivit övertygat av den motivering, som från rikets sida 

anförts såsom stöd för tillämpningen på senaste tid av denna princip, utan lag

utskottet anser fortfarande att vederbörande riksrnyndigheter i förberedelse

skedet bör taga del av åländska synpunkter och önskemål och beakta även dessa 

önskemål vid förhandlingarna med deh främmande staten . Det får icke bliva 

ansett såsom huvudprincip i skatteavtlalsförhandlinp,ar att landskapet Åland 

lämnas åsido med rätt för landstinget att senare - då avtalet såsom i före-

1 iggande fall t.ex . redan torde vara godkänt av Riksdagen -::_ __ ~ed eller utan 

egna villkor ansluta det självstyrda landskap-et till ett färdigt avtal. Efter

som Åland icke har legala möjligheter att självständigt förhandla med främmande 

stater är det rikets absoluta skyldighet att tillse och tillvarataga också 

landskapets intressen redan i ett sådant förhandlingsskede då det fortfarande 

är praktiskt möjligt att påverka ett avtals utforrrming. Endast i sådana di

rekta undantagsfall, då alla berörda parter är överens om redan under förbere

delseskedet att det skulle vara mest ändamålsenligt att helt eller delvis ex

kludera landskapet Åland från tillämpningen av ett visst skatteavtal, anser lag

utskottet att tillämpning av ifrågavarande klausul kan anses berättigad. 

De begränsande direktiv rörande OECD:s modellavtal , som justitieminister Gest

rin vid diskussionerna i Helsingfors hade efterlyst, bör enligt lagutskottets 

mening därför just såsom huvudprincip utgå från en återgång till tidigare till

lärnpat skrivsätt i skatteavtal beträffande definitionen av avtals territoriella 

tillämpningsområde. Endast i sällsynta undantagsfall bör Åland lämnas utanför 

och i så fall först efter samråd och överenskommelse med Ålands landsakspsty

relse . Lagutskottet fäster också uppmärksamheten vid de svårigheter att följa 

upp tillämpningen av 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen som kan för

utses i fall riksmyndigheterna skulle erkännas ha en allmän rätt att i skatte

avtal utesluta Åland, som i så fall genom senare beslut av landstinget först 

någon gång i tiden därefter skulle bringas i kraft också inom landskapet. 

1 1 
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Beträffande just nu föreliggande skatteavtal med Tjeckoslovakien har 1ag

utskottet emellertid beslutat acceptera att ovanberörda exkluderingsprincip 

finnes inskriven i texten men utskottet har förutsatt att avtalet ofördröj

ligen bringas i kraft också på Åland. Landskapsstyrelsen bör följa upp den 

frågan genom kontakter med utrikesministeriet, eftersom resultatet av en 

diplomatisk notväxling mellan Helsingfors och Prag icke kommer att bringas 

till allmän kännedom. 

Då lagutskottet i övrigt i sak icke funnit anledning motsätta sig ett god

kännande för åländskt vidkommande av nu föreliggande skatteavtal med Tjecko

slovakien, har utskottet äran föreslå 

nnrfimte hemstii 11 er 1 agutskottet 

Mariehanm den 30 mars 1976. 

att Landstinget skulle meddela Republikens 

President att Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen över] änmade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien för 

undvikande av dubbelbeskattning och förhindran

de av kringgående av skatt beträffande skatter 

på inkomst och förmögenhet ingenting har att 

invända emot den i propositionen ingående la

gens ikraftträdande även i landskapet Åland 

till de delar sagda avtal innebär avvikelse 

från självstyrelselagen, under förutsättning 

att Riksdagen godkänner propositionen i oför

ändrad form. 

att landstinget ville giva landskapsstyrelsen 

i uppdrag att övervaka att skatteavtalet med 

Tjeckoslovakien utvidgas att även omfatta land

skapet Åland. 

P:'\ I :1)' itskottcts v:iPn<l r: 

izuf~~~p·· ·.· 
an-Erik Lindfors . 
ordförande. 

Närvarande i utskot 'et:ordföranden Lindfors, viceordföranden Jansson och leda
möterna Bengtz, Dahlman och Söderlund. 



angående la::idskapet }.12,nd och -:L::1te:rnat ionel1a 041 
:=::-::::-:-..:=============================::============= 

fördrag, som slutits av republiken Finland .. 
=========================================== 

Enligt 11 § 2 mom$ 10 pe självstyrelselagen 

fBr Åland rar till rikets lagstiftningsbehörighet hänförts område, som 

reglerat genon internationella fördrag dock så, att fördrag som inne

upphävande eller ändring av eller avvikelse från självstyrelselagen 

'skall godkännas av landstinget innan det kan träda i kraft i landskapet 

Åland. Stadgandet innebäJ'.' emellertid också, att landskapet icke såsom 

självständig :part kan sluta internationella fördrag ens till sådana delar, 

g:om faller självstyrelsens ramar och ej heller kan själYstyrelsemyn-

an statsmaktens medgivande deltaga i de förhandlir.gar varun-

fö:r agst l1-tarbetas. 

ttiJ_ls ve~:ri t, att ett mellan 

makt i::::gå:'l.get förd:rag, som o berör område inom 

s lagstift:ningsbehörighet 1 av Rept-:.blikens ::President 

s direkt t:ill Ålands landsting för godkännande., Någon faktisk 

självstyrelseorganen att i detta skede påverka utforwningen 

en har i regel ej förefunnits utan landstinget har ställts 

ionen att ingen godkänna texten helt o:förä:?'.ldrad eller 

a 3 bifall till ·f' aget, vilket gi-vetvis kan medföra vissa 

så för r anse:r@ Sedan 1952, då nugällande 

Ålands id i fall tvekat 

alet av den 27 .. 06"1973 med 

skatter på inkomst 

jligen 

alet 

tee,v-
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ta.ls ikraftträdande på Åland. I avtalet med Tjeckoslovakien av den 31. 01. 75 
I 

fo:r undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående 2.v sk~t 

beträffande skatter på inkomst och förmögenhet har nämligen i artikel 3 

tryckligen landskapet Åland beträffande kommunalskatten.undantagits från 

avtalets stadgandena I artikel 29 stadgas dock att avtalet senare kan utvid 

omfatta till nämnda del även landskapet Å1and. En sådan utvidgning 

ske genom notväxling på diplomatisk väg. 

Ett sådant förfarande som det Finlands stat 

berörda internationella avtal nu använt sig av måste dock anses 

helt oriktigt eftersom självstyrelsemyndighete;'{,7 som ovan 

icke beretts möjligheter att medverka i beredningsskedet och icke 

heller senare har faktiska möjligheter att åstadkomma ändringar av eller 

tillägg· till in·~ernationella avtal .. Det måste för övrigt naturligtvis anses 

s legela skyld.ighet att tilt varat aga landskapet Ålands intressen 
I 

gentemot utländska makter, i synne:rhet så länge själ vstyrelseo.rganen 

icke någon egen rätt att deltaga i mellanfolkliga förhandlingar® 

Konsekvensen av principen om exkludering av 

ernationella avtal kan för övrigt i vissa fall bliva mycket 

besvärande Beträffande tex. det aktuella skatteavtalet med Sverige skulle 
I 

undantagande från avtalets giltighetsonrråde innebära dubbelbeskattn 

å kommunalskatten av ett stort antal åländska sjömän i tjänst 

med hemort i Sverige. Skatteavtalet med Tjeckoslovakien skulle sj 

knappast medföra samma besvärande konsekvenser men eftersom just be

träffande avtalet med Tjeckoslovakien Å1ands landsting för första gången 

förelagts den nya principen har landstinget varit nödsakat att 

~u reagera .. Landskapet ÅJ_and kan icke acceptera, att Åland måhända j_ :fram.ti 

den konsekvent skulle komma att åsidosättas i internationella skattea.Ytal, 

$Olll Fi~nd träffar .. 

. Från självsty:relsemyndigheternas sida ber vi 
I I I 

bestämdaste få understrjrka örlskemåien om följande förfarande för 
I i 
I 

i ärendGn, som gäller irrh~rua.tionella :i'ö:rdrag, åtminstone till de 
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d.ela.r s?.dana fördrag innehåller stadganden som berör Ålands självstyre:i_se . 

1) I fall fördrag skall ingås mellan Finland och något av de övrig 

nordiska länderna bör landskapet Å1and tillerkännas rätt att 

del taga i förhandlingarna eller i delar av dem enligt överens-· 

kommelse mellan Finland, ifrågavarande land samt Ålands land

skapsstyrelse. 

2) I fall fördrag skall ingås mellan Finland och något annat land. 

och fördraget skulle komma att innef att någon för landskapet 

Åland vital fråga, varmed i synnerhet skulle avses frågor som 

reglerar förhållandena inom det sk . Östersjöområdet, bör Ålands 

landskapsstyrelse beredas möjligheter att deltaga åtminstone i 

det beredningsarbete, som försiggår inom Finland. 

3) I samtliga fall och berörande alla internationella avtal, i vilkl 

ärenG.en, som hänför sig till .Ålands s.jälvstyrelse eller som eljesJ 

eventuellt berör vitala intressen för landskapet, skall Ålands 

landskapsstyrelse ovillkorligen beredas tillfälle att avgiva ytt 

rande över fördragstexten i tillräcklig tid innan åensam,"D.a god

kännes definitivt i Helsingfors. 

Mariehamn., den 18 mars 1976 • 

. . . . . ·-··· .... ~ ...... . 
!; ~~- ·: ·.· 

Jan-Erik Lindfors. 

Ordförande i Å1ands 

landstings lagutskott . 

. . . . . ~ . . . . . . . . 
Olof Jansson. 

Viceordförande 

1 .Å1ands lands

tings lagutskott. 

. . . . . . . . . . . . 
Sune Carlssor.. 

Lagberednj_ng ~. 

chef vid Ålart 

landsk:apssty:z~ 

se. 



FINASivIINISTERIET Översättning . 
044 Helsingfors 25.11 .1974 

No VM 373/10 - 49/74 

Hänvisning 

Ärende 

Till Ministeriet för utrikesärendena 

Rättsavdelningen 

Enligt 11 § 2.mom. punkt 19 självstyrelselagen för landskapet Åland (670/ 

51) skall Ålands landsting godkänna en rikslag genom vilken ett med ut

ländsk makt ingånget traktat förklarats gälla i landskapet såvida ifråga

varande traktat innehåller sådana stadganden, som skulle medföra ett upp

hävande eller ändrande eller avvikande från stadgandena i självstyrelse

lagen. Enligt 13 ~ 1.mom. punkt 3 självstyrelselagen har lanstinget rätt 

att använda sin lagstiftningsbehörighet i ärenden som gäller kommunalbe

skattningen. Sålunda skall ikraftträdandet av en lag, som innehåller ett 

mellan Finland och främmande makt ingått traktat om förhindrande av dub

belbeskattning, även godkä nnas av Alands landsting såvida traktatet enligt 

stadgandena i detta skall tillämpas på kommunalbeskattningen i Finland. 

Hittils har i de av Finland ingångna traktaten för förhindrande av dubbel

beskattning för Finlands del oftast kommunalskatten inkluderats utan att 

på något vis lokalt begränsa detta, varför traktatet alltså uppgjorts så, 

att detta även gäller i landskapet Aland. Av denna orsak har Ålands lands

ting ålagts att beträffande tillämpningen av kommunalbeskattningen antin

gen godkänna traktatS::S stadgamden som sådana eller lämna sig utanför des

sa stadganden. Finansministeriet anser inte att ett dylikt läge är till

fredsställande. Enligt det exempel på ett beskattningstraktat, som orga

nisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har uppgjort år 

1963 och på vilket alla de traktat, som Finland under senaste tid har in

gått för att förhindra dubbelbeskattning, grundar sig, kan frågan lösas 

så, att en del av statens territorium genom ett stadgande i traktatet läm

nas utanför tillämpningsområdet, men att traktatet senare antingen i sin 

ursprungliga form eller genom lämpliga ändringar kan förklaras omfatta ä

ven detta område. Därvid förefinnes intet hinder för att traktatet skulle 

kunna träda i kraft inom statens hela territGlum. För landskapet Aland 

skulle ovannämnda arrangemang medföra den fördelen, att detta, med beak

tande av sina särskilda behov,antingen skulle kunna godkänna traktatet som 

sådant eller i fråga om sitt godkännande kunna ställa vissa förbehåll, 

Vilket i praktiken skulle innebära, att traktatets stadganden för kommu

nalbeskattningens del för larfukapet Aland skulle gälla blott i den omfatt

ning, som landskapet självt önskar. För den finländska staten skulle detta 

arrangemangmedföra den fördelen, att eventuella olikartade åsikter mellan 

stat och landskap om traktatEts innehåll på ett smidigt sätt skulle kunna 

samordnas. 



På grund av det här ovan anförda, meddelar finansministriet vördsamt som 

sin åsikt, att i det traktat om förhindrande av dubbelbeskattning, som 

skall ingås med Tjeckoslovakien, likasom även i de övriga traktat, som 

framd eles kommer att ingås, skulle intagas sådana stadganden, som på ett 

sätt, som framgår av det av OECD uppgjorda exemplet på ett traktat, skulle 

göra det möjligt att begränsa traktatets tillämpningsområde i fråga om 

kommunalbeskattningen inom landskapet Aland och samtidigt även g öra det 

möjligt att i fråga om förutnämnda beskattning tillåta att dessa också 

skulle omfatta landskapet. 

Finansminister Johannes Virolainen 
Johannes Virolainen 

Avdelningschef Lauri Honkavaara 
Lauri Honkavaara 

översättningens r,~ktighet bestyrker: M~riehamn den 29 mars 1976 

W:~MJAA\ 
Lars ~önnquist CGT \ 


