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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 25/1975-76 med 

anledninp, av Republikens Presidents framställ

ning till Ålands landsting angående regeringens 

till Riksdagen överlämnade proposition med för

slag till lag om godkännande av vissa bestärrrrnel

ser i avtalet om ändring av avtalet med Danmark 

för undvikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter å kvarlåtenskap . 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 24/1975-76. 

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

utskottets betänkande framställda förslaget och får därför vördsamt föreslå 

Mariehamn den 3 maj 1976. 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till den i 

propositionen ingående lagens ikraftträdande i 

landskapet Åland till de delar sagda avtal inne

bär avvikelse från självstyrelselagen, under för

utsättning att Riksdagen godkänner propositionen 

i oförändrad form . 

sekreterare . 
_i 

Närvarande i utskottet:ordföranden Hagström, viceordföranden Söderström, leda

möterna Boman, Dahlen, Arvidsson, Bengtz, Roald Karlsson, Sanders, Rodmar Söder

lund och Öberg. 
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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 om ändring av avtalet med Danmark för undvikande av dubbelbe

skattning beträffande skatter å kvarlåtenskap. 

På framställning av Republikens President har Ålands landsting på sätt 11 § 

2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951 för

utsätter, beslutat giva sitt bifall till att lag om godkännande av vissa be

stämmelser i avtalet om ändring av avtalet med Danmark för undvikande av dubbel-

beskattning beträffande skatter å kvarlåtenskap (FFS ) träder i kraft 

på Åland till de delar det ingångna avtalet innebär avvikelse från självsty

relselagen. 

Mariehanm den 14 maj~ 
·~ 
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Viktor Arvidsson 

vicetalman. 
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