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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 18/1975-76 

med anledning av Republikens Presidents fram

ställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förslag till lag om godkännande av vissa 

bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovakien 

för undvikande av dubbelbeskattning och för

hindrande av kringgående av skatt beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet . 

Landstinget har i ärendet f ått mottaga lagutskottets betänkande nr 18/1975-76 . 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta det i lag

utskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget , varför utskottet vörd

samt föreslår 

Mariehamn, den 6 april 1976 . 

att Landsti nget måtte ge sitt bifall till den 

i propositionen ingående lagens ikraftträdande 

i landskapet Åland till de delar sagda avtal 

innebär avvikelse från sj älvstyrelselagen, un

der föruts ättning att Riksdagen godkänner pro

positionen i oförändrad form. 

På stor~utsk:t:~ägnar: 

~ffe-iagsYr~/1;~' 
ordforancfe7 /? _ 

Max Carlberg 

sekreterare . 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Dahlen , Roald Karlsson , Sanders, Rodrnar Söderlund och öberg samt er

sättarna Olof M. Jansson, Björklund och Berg. 
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.- :-: ..,., let Tjeckoslovakien för t.ndvikande av dmbelb s ·attning Och förhin 

av krin,11.gående av skatt beträffande skatter lå ink 

anhållan, att landstinget på sätt 11 § 2 

v 28 dece r 1951 förutsätter, ville giva sitt bifall till d 

positionen :i.ngåend la ns ikraft dande j · 1 i law ska t ,\land t · 11 

delar gda avtal innebär awiJ·else från självstyrelselagen. 

Landstin har behandlat ärendet i 

av lagstiftnings!irende föreskriver och får vördsanmst meddela 

att landstinget alt bifall til l 

i prooositi ing::ienee la?.enS i ·rafttr: 

i lands 

innebär awikels fTAn sjltlvstyrcl 

r förutsättning att Riksdagen go~uu., 

posi tionen i oförfuldrad form. 

~rieham den 26 april 1976. 

vicet n 

'r 49/76. ----

På~~ 
F'ofke 1 val.in 

talman 

vicetalman. 
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Å 1 a n d s 1 a n d s t i n g s 

b e s 1 u t 

om bifall till ikraftträdande på Åland av lag om godkännande av vissa bestäm

melser i avtalet med Tjeckoslovakien för undvikande av dubbelbeskattning och 

förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och för

mögenhet. 

På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 

11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 

1951 förutsätter, beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande 

av vissa bestämmelser i avtalet med Tjeckoslovaken för undvikande av dubbel

beskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträfffande skatter på 

inkomst och förmögenhet (FFS ) träder i kraft på Åland till de delar 

det ingångna avtalet innebär avvikelse från självstyrelselagen. 

Mariehamn den 26 april 1976. /--_ ! ' ' 
~~/~~ 
Folke Woivalin 

talman 

dLv~c_c9t;~ l 

Viktor Arvidsson 

vicetalman. 


