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STORA UTSKOTTETS betänkande m 18/1963 med
anledning av Republikens Presidents framställm18/1963.
ning till Ålands landsting angäende regeringens
till Riksdagen överlämnade proposition med förslag till lag om godkännande av vissa stadganden
i avtalet med Österrike för undvikande av dubbel beskattning av inkomst och förmögenhet.
Landstinget, som i ärendet fätt mottaga lagutskottets betänkande
m11/1963, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget, var·för utskottet förty vördsamt får föreslå
att Landstinget i skrivelse till Republikens
President ville giva sitt bifall till den i propositionen ingående lagens ikraftträdande i
landskapet Åland, så -vitt den för landskapets
del gäller kommunalskatt, till de delar det mellan Republiken Finland och Republiken Österrike
ingångna avtalet innebär avvikelse från självstyrelselagen, under förutsättning att Riksdagen god
känner propositionen i oförändrad form.
Mariehamn den 19 november 1963.
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F.rik Rask

~ekreterare.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson, viceordföranden Gideon Mattsson, ledamöterna Edvin Östling, Uno Förbom, Sigurd Danielsson1 Gustav-Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman, August Öström
och ersättaren Karl-Evert Danielsson.
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frän Ålands landsting.
I det avseende , som föreskrives i 11 § 2 mom. 19 punkten själv
styrelselagen för Åland av den 28 december 1951 har Ni , Herr
President, låtit genom landshövdingen i landskapet Åland över-

852
lämna till landstinget en av Regeringen till Riksdagen ställd
proposition med förslag till lag om godkännande av vissa s tad,
ganden i avtalet med Österr i~e för undvikande av dubbelbeskatt
av inkomst och förmögenhet .
Landstinget , som underkastat ärendet i gällande landsting
ordning föreskriven behandling , har denna dag beslutat giva
bifall till den i propositionen angivna lagens ikraftträdand
landskapet Åland, till de delar förenämnda avtal innebär åvv
se frän ajälvstyrelselagen , under förutsättning att Riksd age
känner propositionen i oförändrad form .
Mariehamn den 25 november 1963.
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