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STUIU~ UT5'KOTTETS betänkande nr 28/1972-73 

med anlec1'1ing av Republikens Fresidents frarn:

st2.llning till Ålands landsti ng angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition 

med förs lag till lag om godk ännande av vissa 

bestämmelser i äveren skommelser om 8..ndri ng av 

det med Italien ingångna avtalet för f örhind

rande av dubbelbeskattning av inkomst och för

mögenhet samt kringgå ende av skatt. 

1a..ndstinget ? som i ä rendet f å tt mottaga lagutskottets betä nkande nr 

21/1972-73 bar däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ä rendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovan nämnda betänkande framställda förslaget , var 

för utslr: ottet för ty vördsamt får före sl å 

a tt Landstinget må tte ge sitt bifall till 

den i propsi tionen ingående lagens ikraftträ

d311d e i landskapet Åland till de delar sagda 

avtal innebti.!.'.' avvikelse fra:q _. själ vstyrelsela

gen, under f' örutsä ttning att Riksdagen godkän

ner proposi tj_ onen i oförändr~d form ~ 

l'lari eha.mn, den l 7 maj 1973. 

Pä stora utskottets v ä gnar: 

ordförande -

iax Carl berg 

sekreterare. 

I 
I 

Närvarande i utskottet:ordföran den Hagström, viceordföranden Söder

ström, led2J11öterna Bengtz~ Berg, Björklund i Friberg, Sal rn en , Sundberg , 

Söderlund och öströru. 

'· 





vissa beatä · elaer i överenekom.mels r om ändring av det 

Italien ingångna avtalet för förl ·ndraude av dubbelbeskat 

av inko t oc förmögenhet samt k:ring(;:tende av eka tt d 

att landstinget, på si.itt 11 ·~ 2 mom . 19 punkten sjtilvatyr 

-·en av den 2ö december 1951 f'drutsä.tter, ville giva sitt 

till d i propositionen in/' de lagens ikrafttrddande j:· 

· landskaue t _ land , ti 11 de delar aagda. avtal .inne b..' r avvi 

mn själ a ,.y ls la.gen . 

datinget har behandlat ärendet i den 1.:>rduing @.:illand 

tingsordnin,. on.i lagst.i.fi:11lngaärende föreakri ver oc l far v .. • 

st meddela, 

att land tin et giver sitt bi 

t1ll lagens i fr<lga ila:aftträdand 

.1J.and ti 11 d 

ocn Italien ingangna avtalet in 

vikelee !vin självstyi~e1sela.5~n, 

förutsättning att Ri 

nropositionen i oförändrad form. 

Mariebamn, den ~5, S l:J73 • 

. ~d. landstingets väg r: 
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F -LL.e \ oivalin 
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