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LAGUTSKOTTETS . BETÄNKANDE nr 

5/ 1989-90 med anledning av republi

kens presidents framställning till 

Ålands landsting om regeringens pro-

. position till riksdagen med förslag till 

lag. om godkännande av vissa bestäm

melser i avtalet mellan de nordiska 

länderna för att undvika dubbelbe

skattning beträffande skatter på in

komst och förmögenhet. 

:Landstinget har den 8 . december 1989 inbegärt lagutskottets yttrande över fram

ställningen. Med anledning härav får utskottet anföra följande. 

Det till framställningen anslutna avtalet mellan de nordiska länderna för att 

undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet 

ingicks i september 1989 och avser att ersätta ett tidigare .motsvarande avtal från 

februari 1987. Det sistnämnda avtalet behandlades av landstinget hösten 1987 då 

landstinget lämnade sitt bifall till den lag varmed avtalet bringades i kraft (Lu 

bet.nr 30/1986-87 och Stu bet.nr 53/1986-87). 

Det nu ingångna avtalet motsvarar till innehållet i huvudsak 1987 års avtal. En 

bidragande orsak till att ett nytt a:vta1 ingåtts är att Färöarna, som inom ramen för 

sin självstyrelse beslutar också om statsbeskattningen, önskat delta i avtalet. Till 

följd av ny lagstiftning eller förändra.de förhållanden har dessutom några sakliga 

förändringar i avtalet genomförts (bl.a. artikel 8 stycke 3, artikel 1 O, artikel 25 

stycke 7, artikel 26 styckena 2 och 3). 

Ett mellan Finland och Sverige ingånget protokoll om ersättning för bortfall av 

kommunalskatt i vissa fall har nyligen trätt i kraft (FFS 996/89). Protokollet 

innebär att Finland och Sverige med hälften var ersätter kommunerna i landskapet 

Aland för det bortfall av kommunalskatt som föranleds av att åländska sjömän som 

arbetar på svenska fartyg beskattas i Sverige. Protokollet avser åren 1988, 1989 

och 1990 och ersättningsbeloppet utgör för varje år 2.000.000 mark. Utskottet har 

inhämtat att detta protokoll torde förbli i kraft oberoende av det nya avtalet om 

undvikande av dubbelbeskattning. 
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Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen inte hörts eller på annat sätt beretts 

möjlighet att framföra åsikter i beredningen av det nu ifrågavarande avtalet, trots 

att kommunalbeskattningen hör till självstyrelsens kompetensområde. Likaså note

rar utskottet att konsekvensen av artiklarna 3 punkt 9) och 28 stycke l är att 

riksmyndighet är behörig myndighet även i fall då fråga är om kommunalbeskatt

ning på Aland och någon skattskyldig anser att beskattningen strider mot bestäm

melserna iföreliggande avtal. 

Efter ovanstående konstateranden får utskottet vördsamt föreslå 

Mariehamn den 14 december 1989 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

att lagen träder i kraft i landskapet 

Aland till de delar den ~ämnda över

enskommelsen innebär avvikelse från 

s jälvstyrelselagen. 

På lagutskottets vägnar: 

Gt..mnevi Nordman 

. ordförande 

Lars Ingmar Johansson 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö

randen Jan-Erik Lindfors, ledamöterna Christer Jansson och Karlsson samt ersätta

ren Häggblom. 


