
IL 25/1954• 

LAGUTSKOTTETS betänkande ~ 25/1954 med anled
ning av Republikens Presidents framställning till 

Åländs landsting angående den av Riksdagen an

tagna lagen om godkännande av vissa stadganden i 

avtalet mellan Finland och Belgien för undvikande 

av dubbelbeskattning och för reglering av vissa 

andra frågor betraffande skatter _yå inkomst och 

1 ormogenhet. 

Förenämnda skrivelse jamte därtill hörande handlingar har lands

tinget hänskjutit till lagutskottet för utlåtande. 

Utskottet hdr tagit del såväl av den ifrågavarande lagen som av 

aari nämnda 1orarae:, och anser, dtt landstine:,c;t icke bör stallB sig 

~vvisande till l&gstiftnin~en. Utskottet för=slår d~rför vördsaww~st 1 

att landstinget i sitt svar till Republikens 

Prcsiaent vill~ giva sitt bifall till ikraftträ

dGndc;t sv ovannäm.naa l~g jamval i landsk~~et Åland 

till de delar fördraget innehtller avvikelser 

från sjal vstyrels el.,.gene 

Mar~eham.n den 30 november 1954· 
På lagutskottets vägnar& 

J~MAJl«- /UMddCUc . 
Herrn.an Mattsson 

ordförande • 

. ;. ~~,~~~~ 
sekreterare. 

Närvare.nde i utskottet a Harm.än iViattsson, ord1'örande, Jan .t.rik 

~riK~son, Påvals, ~ordm~n och Eersson. 
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Till R e p u b l 1 • e n s P r e s 1 d e n t 

i'rån Ål an s 1 .... nJsting. 

Uti en till l andstinget rikt d fra st~llning av n 26 _nove -

ber 1954 har i, Herr Pres i d nt, anhållit om landstingets utlå-

tande angående den av Riksd gen d n 19 i samms nove ber månad n-



ta ·na lag n om godkännande av vissa t dg nden i avtalet mel 

Finland och l!elgien för undvikande av dabbelbeskattning och 

reglering av vi.s~a andra frågor beträ:f:f'ande skatter _på in.kom 

ocll :f örm.ögenhet. 

Landstinget ha r behandlat framställningen och f'ir s å som a 

häl"me<i vördsamt m.edåelat 

att landsting t bi!aller till iKra1ttråd 

av l~öen jämväl i lands ape t Åland till de 

i lagen avsedda fördrag innehåller avviaels 

frän ejälvstyrelsel&gen. 

Mariehamn den l december 1954. 

På l andstingets vägnara 

talman. 

vicetiiJ.ma • vicetal n. 


