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STORA UTSKOTTETS betänkande Ng 2/ 1959 med an

ledning av Republikens Presidents framställning 

till Ålands landsting angående regeringens till 

Riksdagen överlämnade proposition med förslag till 

lag om godkännande av vissa stadganden i avtalet 

mellan Finland och Frankrike för undvikande av 

dubbelbeskattning och kringgående av skatt på arv. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga· lagutskottets betänkande 

wg 1/1959, har därjämte inbegärt stora utskotiBts, Utlåtande. 

Sedan lagutskottets betänkande och i ingressen nämnda framställning 

genomgåtts, beslöt stora utskottet enhälligt omfatta bemälda betänkande 

och förty vördsamt föreslå 

att landstinget i ärertdet måtte besluta att 

till Republikens President av låta en skrivelse· 

av det innehå ll lagutskottet i sitt betänkande 

föreslagit. 

Mariehamn den 10 mars 1959. 

På stora utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Martin Isaksson, viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Ruben Björke, Gustaf Ek, Philip 

Eklöw, Gustaf Jansson, Georg Leandersson_, Bertel s'oderlund och Edvin 

Östling samt suppleanten Johan Lönroth . 
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T i 1 1 R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 
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frän Ålands landsting. Il 

I det avseende, som föreskrives i 11 § 2 mom. 19 punkten 

självstyrelsela.gen för Åland av den 28 december 1951 har Ni, 

Herr President, låtit genom landshövdingen i landskapet Åland I 
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överlämna till lands landsting Regeringens proposition till 

Finlands Riksdag med förslag till godkännande av vissa stadgand~ 

i avtalet mellan Finland och Frankrike för undvikande av dubbe~ 

beskattning och kringgående av skatt på arv. 

_Landstinget, som underkastat är.endet i gällande landstings-

ordning föreskriven behandling, har denna dag beslutat giva sit1 

bifall till den i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

jämväl i landskapet Åland, till de delar avtalet innehå ller av-

vikelser från självstyrelselagen, under förutsättning att Rika-

dagen godkänner propositionen i oförändrad form. 

Mariehamn den 26 mars 1959. 

På landstingets vägnar: 

~p~:aA~ 
Evald m~(g61om- ---

vicetalman. 

ft. ·~ 
Th. Eriksson 

talman. 

~ - ~ 
Eliel Persson 

vicetalman. 


