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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 36/1973-
74 med anledning av Republikens Presidents 
framställning till Ålands landsting angå
ende regeringens till Riksdagen överlämna
de proposition med förslag till lag om 
godkännande av vissa bestämmelser i över
enskommelsen om ändring av avtalet med 
Spanien för förhindrande av dubbelbeskatt
ning av inkomst och förmögenhet. 

Landstinget har i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

nr 28/1973-74. 
Stora utskottet omfattar det i lagutskottets betänkande framställda 

förslaget, varför utskottet vördsamt föreslår 
att Landstinget måtte ge sitt bifall 

till den i propositionen ingående lagens 
ikraftträdande i landskapet Åland till de 
delar sagda avtal innebär avvikelse f±-ån 
självstyrelselagen, under förutsättning 
att Riksdagen godkänner propositionen i 
oförändrad form. 

Mariehamn, den 17 maj 1974. 

På s'-? u;sko;;zä~ 

B~~gst~ö7/ ~/fftö<?. " 
1 9~'ci':fö~~a7 ~ 

ax Carlberg 
sekreterare. 

När-varande i utskottet: ordföranden Hagström, viceordföranden 
Söderström, ledamöterna Berg, Rolf Carlson, Nils Karlsson, Sariders 
och Öström samt ersättarna Olof M. · Jansson och Sundberg. 
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