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Statsrådets förordning

Nr 63

om ändring av 1 § förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

Given i Helsingfors den 15 oktober 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,
ändras i förordningen den 16 augusti 1996 om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

(627/1996) 1 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i förordning 624/2002, samt
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 624/2002, en ny 19 punkt som

följer:

1 §
Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

är följande brott internationella brott:
— — — — — — — — — — — — —

18) finansiering av terrorism enligt den
internationella konventionen om bekämpande
av finansiering av terrorism (FördrS
74/2002);

19) avsiktlig dödande av civilpersoner eller

förorsakande av allvarlig skada enligt det
reviderade protokollet om förbud mot eller
restriktioner i användningen av minor, försåt
och andra anordningar (FördrS 91/1998).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 22
oktober 2003.

Helsingfors den 15 oktober 2003

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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Finansministeriets meddelande

Nr 64

om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet med Vietnam för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

Givet i Helsingfors den 10 oktober 2003

Finansministeriet meddelar att sedan
Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till
lagen den 25 november 2002 om sättande i
kraft av de bestämmelser som hör till området
för lagstiftningen i avtalet med Vietnam för

att undvika dubbelbeskattning och förhindra
kringgående av skatt beträffande skatter på
inkomst (980/2002), är avtalet i kraft även
beträffande landskapet Åland från den 26
december 2002.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos

Finansråd Antero Toivainen
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