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STORA UTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 67/1976-77 

med anledning av Republikens Presidents 

framställning till Alands landsting an

gående lagen om godkännande av vissa be

stämmelser 1 avtalet med Sverige för und

vikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet samt 

lagen om godkännande av vissa bestämmelser 

i tilläggsavtalet rörande ändring i avtalet 

med Sverige för undvikande av dubbelbeskatt

ning beträffande skatter på inkomst och 

förmögenhet. 

Landstinget har 1 ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande nr 44/ 

1976-77. 

Stora utskottet har i ärendet hört lagutskottets ordförande, Jan-Erik Lind

fors, och därvid beslutat omfatta det i lagutskottets ovannämnda betänkande 

framställda förslaget, varför utskottet vördsamt föreslår 

Mariehamn den 9 september 1977. 

På 

att Landstinget skulle giva sitt bifall till 

ikraftträdande jämväl på Aland av lagen 

om godkännande av vissa bestämmelser i av

talet mellan republiken Finlands regering 

och konungariket Sveriges regering för und

vikande av dubbelbeskattning beträffande 

skatter på inkomst och förmögenhet samt la

gen om godkännande av vissa bestämmelser i 

tilläggsavtalet rörande ändring i avtalet 

med Sverige för undvikande av dubbelbeskatt

ning beträffande skatter på inkomst och för

mögenhet samt det till avtalet fogade pro

tokollet, till de delar sagda avtal innebär 

avvikelse från självstyrelselagen för Aland. 

t.f . sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Ordföranden Hagström, ledamöterna Arvidsson, Bengtz, 
Boman, Roald Karlsson, Nylund, Dahlen och Öberg samt ersättarna Bergroth och 
Olof M. Jansson . 
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