
m 21 /1961..!. 

STORA UTSKOTTETS betänkande m 27/1961 med an

ledning av Republikens Presidents framställning 

till Ålands landsting angående regeringens till 

Riksdagen över lämnade proposition med förslag 

till lag om godkännande av vissa stadganden i av

talet mellan Republiken Finland och Republiken 

Indien för undvikande av dubbelbeskattning av 

inkomst. 

Landstinget, som i ärendet fått emottaga lagut skottets betänkande 

m 15/1961, 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 pro

positionen ingående lagens ikraftträdande i land

skapet Åland till de delar det mellan Republiken 

Finland och Republiken Indien ingångna avtalet in

nebär avvike lse från självstyrelselagen, under för

utsättning att Riksdagen godkänner propositionen 

i oförändrad form. 

Mariehamn den 24 november 1961. 

På stora utskottets vägnar: 

Al bi 

ordförande. 

./. 
~<..._, 

Rask 

:ekreterare. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson 9 viceordföran

den Gideon Mattsson samt ledamöterna Edvin Östling, Erik Sundberg, 

Uno Förbom, Sigurd Danielsson, Karl Sundb lom ,. Uno Kalman och August 

Öström samt ersättaren Johan Lönroth. 

I 



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

frän Ålands landsting . 

I det avseende , som föreskrives i i1· § 2 mom . 19 punkten 

självstyrelsclagen för Åland av den 28 december 1951 har Ni , 

Herr President, låtit genom landshövdingen i landskapet Åland 



överlämna till landstinget en av regeringen till Riksdagen st· 

proposition med förslag till lag om godkännande av vissa stad, 

ganden i avtalet mellan Republiken Finland och Republiken Ind1 

för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst , till den de l 

avtalet innehåller stadgan.den , som innebära avvikelser från s 

styrelselagen . 

Landstinget , som underkastat ärendet i gällande landstings 

ni ng f .. reskriven behandling , har denna dag beslutat giva sitt 

bifall till den i propositionen ingående lagens ikraftträdand 

i landek9.pet Åland till de delar förenämnda avtal innebär a 

pe från självstyrelselagen , under förutsättning att Riksdagen 

känner propositionen i oförändrad form . 

Regeringens proposition återställes samtidigt . 

Mariehamn den 9 december 1961 . 

talman . 

Eliel Persson 

vicetalman . vicetalman . 


