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STORA UT SKOTTETS betänkande m 14/1967-68 med 
anledning av Republikens Presidents framställ
ning till .~lands landsting angående regeringens 

till Riksdagen överlämnade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa stadganden 

i avtalet mellan Finland och Italien för för

hindrande av dubbelbeskattning av inkomst- och 

förmögenhet samt kringgående av skatt. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

u 8/1967-68, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

'.et i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, var

'ör utskottet förty vördsamt får föreslå 
att Landstinget mätte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens ikraftträdan
de i landskapet .Å.land ·till de .delar sagda av-

tal innebär avvikelse fråtf ,'-,$·jälvstyrelselagen 

undlir f öruteät:tniJ?-g., ; att Riksdagen godkänner 
propqsitionen i oförändrad form. 

Mariehamn den 14 december 1967. 
På stora utskottets vägnar; 

~ 
~~ 

Albi? Johansson 

o*df örande. 

./. 

I 

('"z 
ekreterare . 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföran

~n Alarik Häggolom , ledamöterna Gustav Adolf Boman, Runar Wilen, Sven 

~iberg, Carl Karlsson. Börje Hagström, Georg Wideman, Sven Lemberg 

~h Erik Lundqvist • 



Till R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t 

frän tlands landsting . 

Den 1 innevarande december har Ni, Herr President, l åtit t ill 

landstinget överlämna en framställning angående regeringens till 

Riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om godkän-



nande av vissa stadganden i avtalet mellan Finland och Itali i 

för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst- och förmö~e he 

samt kringgående av skatt med anhållan, att landstinget, pä s •tt 

11 ~ 2 mom . 19) punkten i självstyrelselagen av den 28 decemb r 

1951 förutsätter, ville giva sitt bifall till den i _propositi onen 

nämnda lagens ikraftträdande jämväl i landskapet Åland, till e 

delar sagda avtal innebär avvikelse från självstyrelselaben. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällande 1- ds 

tingsordning om lagstiftningsärende föreskriver och får vörds ~ 

mast meddela, 

att landstinget giver sitt bifall till lag_ne 

ifråga ikraftträdande på ~land till de delar s g~ 

avtal innebär avvikelse frän självstyrelselag 

under förutsättning att Biksdagen godkänner r o-

positionen i oförändrad form . 

Mariehamn den 18 december 1967 . 

pä lanttr· vägnar: 

. ~~~~ 
Eliel Persson 
vicetalman . 

N'1 .5 /196( . 

Th . -Eriksson 
talman . 

ev~ 
Val ter ~rordas 

vicetalman . 


