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STORA UTSKOTTETS betänkande nr 41/19]2-

73 iJed anledning av Republikens Presidents 

fram.ställning till Ålands landsting an-

gående regeringens till Riksdagen överläm

nade proposition med förslag till lag om

godkännande av vissa bestärnrnelser i avta·-

let med Brasilien för undvikande av dub-

V 

bel beskattning och förhindrande av kring·- e 

gående av skatt beträffande skatter på 

inkomst. 

Landstinget, som i ärendet fått uottaga lagutskottets betänkande 

nr 26/1972-73 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 
Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i lagutskottets ovannäEmda betänkande framställda förslaget 9 v ar

för utskottet förty vördsamt får föreslå 

att Landstinget måtte ge sitt bifall 
till den i propositionen ingående lagens 

ikraftträdande i landskapet Åland till 
de delar sagda avtal innebär avvikelse 

från självstyrelselagen, under föruts ä tt

ning att Riksdagen godkänner propositionen 

i oförändrad form. 

Nariehanm, den 15 septeraber 1973. 

, 
'ax Carl berg 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden 

Söderströril samt ledamöterna Bengtz, Berg, Björklund, Fri be:'::'g 9 Sal~ 

Ll~n, Sundberg, Söderlund och Öströrn . 
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av viaaa b st elaer i avtalet med Brasilien för undvi __ ~~~ 

dub elbeskattning och förhindra.:>.de av kringgående 

träffande skatter på inkol:lst med anhalla.n, att landsting 

sått 11 § 2 mom. 19) punkten sjä.lvstyrelsela en av den 2d 

b 1951 öi.-uta:·tte:r, ville giva sitt bi!all 

aitionen ingående lagens ikraftträdande jämväl i landak 

Åland, till de delar sagda avtoi innebär avvikelse från 

sty elaelagen. 

Landstinget har behandlat ärendet i den ordning gällan 

landetingso~dning om lagetiftningsi.i.r nde föreskriver och f 

vördsam.mast meddela, 

att landstinget giver 

till lagens i fråga ikrat'tträd 

~land till de delar det mell 

och Brasilien ingci!l5"lla av alet 

avvikelse fr n SJälvstyrelsel 

der förutscl. tning att hikedagen 

Lw.·ieh 

nei propositionen i otörändrad f 

, de · /~ september 1973. 

Pa landst~ngets vägnar: 
I 

/CL~< 
.::01.c:e .oivalin 

talman 

ft~tk~ .i:-i: a lman 

vicetalman 

Nr 98/1973 . 


