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STORA UTSKOTTETS betänkande m 24/1964 med
anledning av Repub~ikens Presidents framställm ?4/.19Q4 .
ning ti 11 Ålands landsting angäende regeringens
till Riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om godkännande av vissa stadganden
i avtalet med Danmark för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet samt förhindrande av kringgående av skatt.
Landstinget, som i ärendet fätt möttaga lagutskotte.ts betänkande m
13/1964, har däröver inbegärt stora utskottets utlätande.
Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid besiutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, var, .
för utskottet förty vördsamt får föreslå
att Landstinget i en, i enlighet med lagutskottets betänkande, kvfattad skrivelse
till Republikens Pr~sident ville giva sitt
bifall till den i propositionen ingående lagens ikraftträdande i landskapet Åland till
de delar det mellan Republiken Finland och
ko.nungariket Danmark ingängna avtalet._ innebär avvikelse frän självstyrelselagen, under
förutsättning att Riksdagen godkänner propositionen i oförändrad form.
Dessutom föreslår stora utskottet vördsamt,
att Landstinget i den ifrågavarande skrivelsen ville anhålla att landskapsstyrelsen
framdeles kunde behandlas såsom remissinstans
under det förberedande arbetet med dubbelbeskattnngsavtal och andra bilaterala eller
multilaterala beskattningsavtal, som berör
kommunalskatten, på det att sakliga synpunkter, som från landskapets sida kunna anföras,
må i ett förberedande skede kunna prövas
och vinna beaktande.
Ytterligare får stora utskottet vjrdsamt föreslå
att Landstinget ville giva landskapsstyrelsen i uppdrag att till landstingets vintersession 1965 inkomma till landstinget med
förslag till i självstyrelselagens 15 § avsedd framställning till regeringen om åtgärd

-

-2-

för sådant tillägg till dubbelbeskattningsavtalet, att enhetliga bestämmelser gälla
i det land, där skattskyldigt företags verklig a ledning är beläget, , såväl för beskattning av inkomst, vilken förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell fart på det land, där företagets
verkliga ledning är belägen, som för beskattning av inkomst, som förvärvas genom utövande av sjöfart eller luftfart i internationell fart på det andra fördrag§slutande
landet.
Mariehamn, den 18 december 1964.
På stora utsko ~ e s vägnar:

~;~~~
Albin ' Johansson
of df örande

./.
~ ekreterare.

Närvarande i utskottet: Ordföranden Albin Johansson, viceordföranden Curt Carlson, ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin
Östling, Philip Eklöw, Folke Woivalin, Runar Wilen, Einar Hambrudd
och Lars Eriksson.
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T i :lli R e p u b l i k e n s

President

fr~n

Ålands landsting .

Den 10 sistlidne november har Ni, Her·r President , l åtit till
landstinget överlämna en framställning ang~ende regeringens till
Riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om GOdkän-
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avtal, som möjliggör att dan k sjöfart bedrives p
nande av vissa stadganden i avtalet med Danmar
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in.l ".ncl oka

de
hamnar, utan att i full utstrlicknin& beskattas varp si,_ i hem-

dubbel beskattning av inkomst

och förmögenhet samt för hind ande
landet eller i Finland , medan finländska fartyg i exakt samma

av kring€0ende av skatt, med anh.lillan att landstinget, p·\ siitt
t rafik beskattas enligt norma1 a grunder; samt
11

§ 2 mom • 19) punkten i självstyrelselagen för Åland av de
4 . att finländsk sjöfart , varav den

ländska sjöfarten utgör

28 december 1951 förutsätter , ville giva sitt bifall till den i
en väsentlig del, i konkurrenshänseende icke a··r likställd med
propositionen ingående lagens ikraftträdande i landskapet 11.la.nd
den danska , ehuru ett_ dubbelbeskattningsavtal. avser att förstärtill de delar sagda avtal innebär avvikelse fr~n självsty~clse l
ka landets kcnh""Urrenskraft .
gen , under förutsättning att Riksdagen godkänner propositionen
Mot avtalet har vidare anmärkts, a tt särbestämmeleer f1· .n
oförändrad form .
dansk sida i vissa besk a tt ninGS
·
h änseenden intagits

~

väl bcträf-

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällande
fande Färöarna som Grönland, medan avtalet icke inneh

lle~

n gon

tingsordning om lagstiftningsärende förutsätter. Därvid har 1
klausul beträffande Åland , ehuru skäl härtill ur landskapets syntinget funnit skäl till vissa sakliga anmärkningar mot avtalets
punkt kunnat vara

förm~nlig .

inneh~ll .

Landstinget anser det i c k e vara sakenligt , att landsknpomynS~lunda

har det

framg~tt,

digheterna informerats om dubbelbeskattningsavtalet först efter
1 . att finländsk sjöfart i all trafik erlägger skatt. enligt
det avtalet undertecknat s och pro:posi tionen överlämnat o till
interna grunder i Finland och är fri fr~n skatt i Danma~k ;
Riksdagen , enär sakliga synpunkter, som kunnat fro\n lands_apets
2 . att dansk sjöfart är fri fr'.\n skatt i Finland och att in"
komet. beskattas från trafik mellan Finland och icke

danok~·

sida anläggas p'.\ avtalet, numera icke kunna göras g: 'llru1.do.
1and
D~

landstinCTet emellertid saknar möjligheter att överblicka

blott p~ hälften av inkomsten eller icke alls;

3. att Finland vid s1dant förh~llande skulle medverka till

alla tänkbara konsekvenser av ett avbo""jandc svar oc h av t alet i
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vissa andra hänseenden kan medföra förm1ner för landskapet , f

.

~

.::;

tande .
M.arieham...'1. den 21 december 1964 .

att landstinget giver sitt bifall till de

På

landa~~~

vägnar:

i propositionen ingående lagens ikrafttri'dande i landskapet · Aland till de delar det
talman .
mellan Republiken Finland och konungariket
Danmark

ing~ngna

avtalet innebär avvikels

fr:'ln självstyrelselagen ,. under förut siittnin
vicetalman .
att Riksdagen godkänner propositionen i

o ~ö

ändrad form .
Emellertid vill landstinget begagna tillfället att, lika v ör
samt,, anh.t\.lla ;
att landskapsstyrelsen framdeles.kunde b
handlas s som remissinstans under det f örbe
redande arbetet med dubbelbeskattn.in --; ~:m.vt nl
och andra bilaterala eller multilatc· ala be·
skattningsavtal , som berör kommunal ska 1.1 t;en ,
p1. det att sakliga synpunkter, som fr >.n 1a.nd

skapets sida kunna anföras ,

m~ 1.

ett _· örbe..
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redande skede kunna prövas och vinna beak-

landstinget i enlighet med sitt denna dag fattade beslut vördsammast meddela ,

.

. ·.

vicetalman .

