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Lagen om ändring av förordningen av den 15 juni 1998 angående kom

munalförvaltning på landet, lagen om ändring av .förordningen e.v den 8 

december 1873 angående kommunalfärvaltning i stad samt lagen om ändring 

av lagen angående skuldighet att avgiva inkomstdeklaration för kommunal-

beskattning, given den 9 april 1919. 
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N:o ...... f~: ....... . 
TILL ÅLAND.s 

L A N D S T I N G • 
I ,\ 

Den 20 januari 1922 har republikens pros1e1ent 
.. s tadtäs t lag om änd-

r 1ng av röro r<lningon av den 15 .J un1 1898 angåencte kommunai.törva1 tning 

på landet, lag om ändring av rörorilllingen av den 8 ctocembor 187} angåen-

Cla kommunaltörvaltn1ng 1 etael ävensom lag om ändring av lagen angåencti 

Bkyld1ghat att avgiva inkomst-deklaration för kommunalbiskattn1ng, glvin 

elen 9 april 1919. Genom dissa tre lagar hava sättet och grunderna tör 

taxeringen underkastats en ginomgripandi reformering. Ehuru berörda la

gar Jämlikt§~: 9 och 10 i lagen om självstyrelse rör Åland, giv~n aen 
/' 

ID maJ 1920, tcke bort 1 landskapet tillämpas, innan de bll. vit av lm ds-

t1 
do"k Jillöd han·· syn till att di trätt i kratt, fö:irr-nget antagna, hava de v ~ 

···1 t 1/1, ·· t • el punkt tlll nämnda s Ja vs yre se 1 än . Ålands befolkning tagit beetamd 8 an 

1 Cle r1asta av landskapets lrnmmuner t1llampa s ·· t och taxering Virkställts 



-
på grun<l aT <1esa.mma. 

t nvering8besvär har 8milllert1a 
Genom .,.,.. tråga 

t ll skall rörtaras. 
nuru 1 <litta a . 

om oclC avgörandet av besv ·· 
arin, 

'U~p,t 

~o 

mer å L&n<lShÖTdingen, 
nar Landskapsnämnden leka kurmat Uncl.gå att b· 

. ea,kt 

de svår1ghiti:t;, som tör kommunerna uppstå 1 !Ölj d av närnnc1a oaä1r. 
. iill'hQt 

träftan<le lagarnas ettilrlevnad. nå tiden leka medgi ver att märma 
l'Q 1n 

å frågan huruviaa omtörmälda lagar ur åländsk synpun1ct b 
gåendi P ' oraa 

desarmaa i huvudsa.lC synas innebära. att framsteg på ·d 
di fi eras , men il! ko 

munala lagstiftningens områ<le, anser Landslca.psnärnnden det vara mest än 

målsinl1gt, att lagarna av Landstinget oförändrat antagas att gälla På 

Ålan<l, vilket skulle innebära, att de koillI!le att tillämpas mad avscenaa 

de kommunala utskylder, som beräknas på grund av de skattskyldiges lnko· 

ter under år 1921. Dock borae taxeringen i da kommuner, sorn clärvid föJ 

hi ttille gällande lag, icke anses ogiltig. En följd av lagarnas antago 

di bleve, att Landskapsnämnden hade anledning att enligt ~: 14 i själv-

styrelselagen hos rapublikins presidint göra framställning om att töror 

ningen angående kommunalbeskattning .i landskornrnunerna av den 20 Janu~i 

1922 bliVi genom administrativ töror.dning gällande ävin tör 1andslcapit 

• Aland. Ett dylikt färtaringssätt skulle naturligtvis icke utgöra hinde 

rör Landstinget att framdeles uti ifrågavarande lagar införa dil ändrin

gar, vartill skäl ansågas föreligga. 

På " ·· Jl!ld 
gruna av vaa Landska.psnämndin ovan haft äran frami-1 å11a. f LJ.r NaI 

törQslå, att Lanast Lngit ville besluta 

a,, d8 
att lag,m om änctring av rörorctningen ' 

15 Juni 1898 angåen<li ko11Ununalfårval tning 



Jo7 
på landat samt lagan om ändring aT tör0rd

n1ngan av dan 8 uacamber 1873 angåanda kom

m.unalförva1.tn1ng i stad ävensom lagan om 

ändring av lagen angåinda slyldighat att av• 

giva lnkomst<laklaration tör kommunalbwskatt 

nn1ng, givan dan 9 april 1919, vilka tra la-

gar av rQpUblikans prasi'dant stad!ästs den 

20 Januari 1922, skola gälla i landskapat 

Åland, d.Ock sålunda, att taxar1ng, som 1n

naTaranda år varkställts anl1gt tidigara 

gällande lag, Skall anses giltig.. 

På Landskapsnämndans vägnar 


