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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE NR 30/1975-76 med 

anledning av Republikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regeringens 

till Riksdagen överlämnade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa bestämmel

ser i avtalet med Malta för undvikande av dub

belbeskattning beträffande skatter nå inkomst 

och förmögenhet . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 25/1975-76 , 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid omfattat lagutskottets förslag , 

och likaledes omfattat den av lagutskottet föreslagna hemställningen, varför 

stora utskottet vördsamt föreslår 

Mariehamn den 3 maj 1976. 

att Landstinget skulle meddela Republikens Pre

sident att Ålands landsting angående avtalet med 

Malta för undvikande av dubbelbeskattning be

träffande skatter nå inkomst och förmögenhet intet 

har att invända emot sagda avtals ut:vridgninp: .-at:t 

även gälla kommunalbeskattning i landskapet Åland 

samt ge sitt bifall till den i propositionen in

gående lagens ikraftträdande i landskapet Åland 

till de delar sagda avtal innebär avvikelse från 

självstyrelselagen, under förutsättning att Riks

dagen godkänner propositionen i oförändrad form, 

samt 

att Landstinget måtte hemställa om att landskaps

styrelsen övervakar att skatteavtalet med Malta 

utvidgas att även gälla kommunalbeskattning i 

landskapet Åland . 

På;;#o~~ 
::d~:r:~~:tr" . 1.0 .·· ......... ..-v--......-'-"._....___., 

/ {/::. Carlberg 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström,viceordföranden Söderström samt leda

möterna Arvidsson, Bengtz, Boman, Dahlen, Sanders, Rodmar Söderlund ,Roald 
Karlsson och öberg. 
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:-.~~ · · dvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på · 

nTh'>genhet, d anhållan, att landstinget • s tt 11 § 2 

styrelsela > rör and av den 28 de 

bifall till den i pronositi en inPå 

r 1951 fl>n.rtsätter, 

la s ikraftträdande j · 

sl· t d till d ' lar sa :i t i eh · r wi! els rån sj 

Landstinget har behandlat · t i den or rlng ef.il.lande 1 

av lagsfift ri.ngstlrende .f< reskriver och ,1::•r · r anmast ddela 

rieh den 14 . j Q7 • 

Nr 78/76. 

att andstin t intet har att in 

sa.,da avtals utvi gning at'" äWil. 

beskattning i 1 n kapet Åland s 

bifall till 

· a;f an i landskapet Al.and till 

sagda avtal innebär avvikelse från j 

1 gen, r ·föruts!ittning att Riks 

ner propo~ition n i oförändrad fi 

;y;~~-P~~ 
. . ""Vi !.SSOn 

vicetalmn. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om bifall till ikraftträdande på Åland av lag om godkännande av vissa bestäm

melser i avtalet med Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet. 

På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 11 § 

2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 för

utsätter, beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande av vissa be

stämmelser i avtalet med Malta för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förrnö_genhet (FFS ) träder i kraft på Åland till 

\J a talman ~"~ac~, 
Viktor Arvidsson 

vicetalman. 


