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LAGUTSKOTTETS BETÄNIGUfnE nr 11/1974-75 
ucd o.nlcdning c.v Republikens Presidents 

fr.-; . .uställning till Ålcmds l'.l!ldsting angå

ende regeringens till Riksd:::.gcn övcrläJn:i

dc proposition oed förslag till lag o~ 
godlcännc:.J.1de 2v viss'.:'. bestä:"Jwelser i nvt2-

lC;t aed Sverige:: för undvik=.nde o..v dubbel

bcskc.ttning beträffc:rndc skatter på inkoDst 

och föruögcnhct. 

Lo.ndstingct h:tr inbegärt lc~gutskottcts utlåtande över ov~::mnä:.Jnd::~ 

frcu:iställning. Me:d anledning härav får utskottct 9 sorJ i ärendet hört 

18.Dtrådct Alo.rik HäggblOD 9 kanslichefen J2n-Erik Lindforsj regerings

rådet Ro.inc.:r Södcrholli och 1C1.gbcrcdningschcfcn Sune Co.rlsson, vörds2nt 

QDför~ följc~de~ 

Enligt c.rtikel 15 i ::vtnlct b.:::sk:::.tt'.ls sjäi:J::..n på svenskt fc.rtyg 

end::i.st i Sverige. D(;nnct fråg2. hQr sed211 ett tiot::.l år v:i.ri t till be

kyill.1cr för de: åländsk8. ko.:.JJ.:Juncrn:=:... Ett stort ::mt'.:'..l åländsk:J. s j öwän 

scglnr fortfo.rc::..nde på svcnsk2 båtar och bct2l.::.r s j ö:cJ::-i..nssk:i. tt till 

Sverige :::Jcd2n dcr::.s f:J.l.Jil j 2r i he::Jko; . .uuncn ko:-.i~_:cr i å tn ju tc..ndc :J.V de 

för;.'Jåner ko~J:c:.rnnc11 bjuder på s2.:.:1uc. sätt so:_~ =indr:::t ko~_:uurn.:ns invå11c~r2. 

Då koLL.Ju11~1c"'c-.:li.;n _ o.,v sjö:L.10.nssko.ttcn i dess::::. f2ll går till sv0nsko. 

st:::i.t.:;n på grund ~v ntt sjöuo.i1nc:n inte h:-:r hc:..JkoiJuun i Sverige, hci.r 

:;J2n från l ':'.11dsk:1pets sid'.J. sökt få till stånd en for:__; o.v ko:_;penso.tion s 

o...ntingGn från svensk". st2tcns clL::·r från stc.tsvcrkcts sidc., för .::.tt de 

åländskct lrnu.:1un1:;rn:::_ slrnll2 koupens0r2.S för dctt2. sk:::.ttcbortfnll. Dess~. 

sträv:mdcn hc.r tillsvido.re inte lett till rcsul tnt. 

Utskottet hc:r furrni t 2tt d;.; SOlJ bi...'r;.:tt och förho...ndlci.t ou det nyn 

dubbelbeskci.ttningsvci.to.lct inte beo.lrt::,t de kro.v lc.ndsko.pet fro.:-Jställ t 

för o.tt koo~Jm12nde;l'.:1..rno. 2-V s j ö;.:.:c:.nsskc.ttcintäkternc. sk::ill tillfo.lln 

den_ besk:l.tto..de sjö:CJ2.l111ens he:ukoll...lun. 

Utskottet hc..r enhälligt st;:::.rm8.t för o.tt nye. förho...ndlingnr är nv 

nöden för o.tt sjöuo.11ssk::..ttefråg:n1 för de åländsko. kornJunernns och 

förso.ulingo.rno.s del sko.11 få en tillfredsställo.ndc lösning. 

Med hänsyn till det 2,i1förd2 får utskottet vörds~i.:Jt föreslå 
o.tt Lo.ndstingct ej ~åtte ge sitt bifo.11 

till den i propositionen ingående lo.gens 
ikr2ftträd~11de i l:::mdsk.:i.pet Ålo.nd. 

Mo.riehcijJn~ d0n 18 dcccubcr 1974. 
På lo.gutskottets vägno.r: 

Olof ShliJcn Gunnc.,r Jo...nsson. 
Närvci.r.:;nde i utskottet: ordför::.nden S.2l:.:_1&n, viccordf. Sundblo .J, lcd::

~Jötern.:::; D:::b.J:_:_::.:t1 ~ J3cngtz ocb Olof J211sso11 ( d<.;l vis) S[' .. Jt 1.Jrsä tt. Widc:::-:i.n, 
(del vis). 
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Till Talmanskonf eren sen 

frå n lagutskottet . 

Landstinget har av lagutskottet inbegärt utlåtande över Repub

likens Presidents framställning till Ålands landsting angående 

reger i ngens till Riksdagen överlämnade proposition med förslag 

till lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Sve

rige för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på 

inkomst och förmögenhet. 

Då ärendet nära berör frågan om kompensation av det skattebort

fall beskattningen av åländska s j ömän i Sverige medför, bar utskot

tet sett sig tvunget att ägna äre~det en omfattande beredning. 

På grund härav har utskottet ännu icke kunnat slutbehandla ären

det och s ynes icke kunna framlägga sitt betänkande förrän lands

tinget ajournerar sig. 

Republikens presidents framställningar skal l upptagas till 

behandling framom andra till utskottet remitterade ärenden. Då 

utskottet kunnat slutföra behandlingen av många andra till ut

skottet remitterade ärenden, har utskottet ansett att utskottet 

bör bringa det ta sakförhållande ti 11 Talman skon f eren sen s kännedom . 

Mariehamn , den 15 ma j 1974. 

På 

vice 

vägnar: 

4 )~11it!f, 
Rolf Sundman 

sekreterare. 


