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,STOHA UTSKOTTETS betänkande nr 35/1972-7 3 

med anledning av Republikens Presidents fram

stä llning till Ål ands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposit~on 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i avtalet mellan Republiken Finlan d 

och Konungariket Norge för undvikande av duq

bel beskattning och förhindrande av kringgå ende 

av ska tt betr~ffande skatte r på inkomst och 

förmögenhet. 

Landstinget, som i ä rendet fått mottaga l agutskottets betä nkande 

nr 22/1972-73 har dä röver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfqtta 

det i lagutskottets ovannämnda betankande framställda förslaget,var

för utskottet förty vördsamt får föresl å 

att Landstinget måtte ge sitt bifall 

till den i propositionen ingående l agens 

ikraftträ dande i l a ndskape t Åland till de 

delar s agda avtal innebär avvikels e frå n 

sj ä lvstyrelselagen, under förutsättning att 

Riksdagen godkänner propositionen i oför~ 

ändrad . form. 
JVlarieharnn 1 den 30 augusti 1973. 

På stora utskottets vä gnar: 

/3 ,:;__; ~,,~", --
/ rj e~m 

ordförand e 

sekreterare. 

Närvar ande i utsko t t e i : ordföranden Hagström 1 vic eordföranden 
Söderström s amt ledamö t e rn a Bengtz, Berg 1 Bjö rklund, Fri berg? Sal

m~n 1 Sundberg 1 Söderlund och Öström. 

!e 



Till R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

från Ålands landsting. 

Den 1 ~,, i 1 973 har lfi, Herr President, låtit till landstinget 

överlämna en :framstilllning angående regeringens till Riksdagen 

överlämnade proposition med förslag till lag om godkännande av 

) 

je 



• 

vissa bestii laer i av et ·elle.n republiken Finl d 

arge ör undvikande av dubbelbeake.t in oc n ari 

de av kringgående av skatt betr.iff de skatter p· 

fö nf·genoo .med anhållan, at landsting t, på sätt 11 

1~ plll~ten sjalvatyrelselagen av den 28 december 1951 fö 

ville g.iva sitt biiall till den i propositionen ing·end 

il:rattträdande jämväl i landskapet 1 d, till 

tal in li'r vvikelse fxnn ajälvatyrels lagen. 

ld !"!:_ 0:.re .. de~ i den ordning 

n oordning om lagsti il in0 sti.....-.ende ..:öre river och fär v · 

mast ddela, 

at l dst.:.nget giver sitt bif 

lagens i fruga ikra! tträdande pa 

.:.11 de delar det lla.n Finland 

ingangna avtalet innebär \Virlkels 

aj~U.vot-yi laelagen, Uniei: f:jruts··t 

att · ta~en godkänner proposi tio 

_f · · dra.d form. 

i:ariehamn, de. ]. s . :ember 1::173. 
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