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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 4/1969-70 

med anledning av Republikens Presidents 

framställning till Ålands landsting an

gående regeringens till Riksdagen över

l ämnade proposition med förslag till l ag 

om godkännande av vissa stadganden i av

talet mellan Finland och Irland f ör f ör

hindrande av dubbelbeskattning av inkoms t 

och fö :rmögenhe t samt kringgå.end e av skatt. 

Med anledning av ovannämnda fra.mställning, varöver Landstinget inbe

gärt utskotte ts utlåtande, f år utskottet vördsamt anföra följ ande~ 

Det i fra . .ms t ä llningen berörda avtale t gäller även kommuna lska tt o:Ch 
.'A\>.. • ~,' •. •• - ~~ 

har dä rigenom beröring med sj ä lvstyrelselagstif tningen. Den största prak-

tiska betydelsen tor de avt a l et h a med hänsyn till sjömansskatten, vars 

kommunalskattedel på detta sätt avses a tt regleras . Utskotte t f inner 

icke anledning t ill att motsätta sig avt alet, som innebär en rimlig reg

lering såväl för landskapets sjöfartsnäring som för l andskapets sjömän. 

Med hänvisning till det ovan anf örda f år utskottet vördsamt föresl å , 

Mariehamn, den 11 

a tt Lands tinget må tte ge sitt bifall 

till den i propositionen ingående lagens 

ikraftträdande i landskapet Ål and till d e 

de l ar sagda avtal innebär avvike ls e från 

s j ä lvstyrel sel agen under förutsättning att 

Rik dagen godkänner propositionen i oför

f orm. 

ävensom suppleanten Curt Carlsson. 


