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REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRSLAG 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av 

vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Australien för att undvika 

dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder 

i kraft i landskapet Åland. 

UTSKOTTETS SYNPUNKTER 

Mellan Finland och Australien ingicks den 12 september 1984 ett avtal för att undvika 

dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. 

Avtalet tillämpades första gången vid beskattningen för år 1987. Lagtinget lämnade den 29 

november 1985 sitt bifall till avtalet. 

Det föreliggande protokollet om ändring av 1984 års avtal föranleds av ändringar i 

skattelagstiftningen i de båda länderna samt av att förbud mot s.k. kedjebeskattning inte 

längre förekommer. 

Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda 

bifallet. 

Utskottet upprepar sin tidigare åsikt att avtal som berör områden inom landskapets 

behörighet bör uppgöra<> också i en svenskspråkig version med samma giltighet som övriga 

språkversioner och inte blott bifogas som en översättning. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

Lagtinget har den 16 september 1998 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen. 

I ärendets avgörande behandling deltog ledamöterna Siren, Sjöblom och Söderholm samt 

ersättarna Sune Eriksson och Salmen. Ledamoten Söderholm har enligt 19a § 

arbetsordningen valts till tillfällig ordförande vid behandlingen av ärendet. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

att Lagtinget ger sitt bifall till att 

lagen träder i kraft i landskapet 

Åland till de delar protokollet faller 
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Mariehamn den 17 september 1998 

Tillfällig ordförande 

Sekreterare 

inom landskapets behörighet, under 

förutsättning att riksdagen antar 

lagförslaget i oförändrad form. 

Ray Söderholm 

LarslngmarJohansson 


