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1980-81 Lt .:.. Ls framst. nr 30 - Leu. 

LAG- OCH EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2 3 / 

1980-81 med anledning av landskapsstyrelsens 

framställning till landstinget med förslag 

till landskapslag om hundskatt. 

Landstinget har inbegärt lag- och ekonomiutskottets yttrande över förenämnda 

framställning. Utskottet har hört lagberedningssekreteraren Elisabeth 

Naucler, jakt- och naturvårdskonsulenten Jens Harberg samt köpman Ake Sven

blad som representant för Alands bruks- och sällskapshundklubb. Utskottet 

får härmed vördsamt anföra följande. 

Utskottet konstaterar att intäkterna av hundskatten enligt framställningens 

motiveringar anses kunna användas för allmänna kommunala utgifter och inte 

speciellt för att täcka kostnader som samhället förorsakas av hundhåll

ningen. Det oaktat önskar utskottet understryka att det fortfarande bör 
anses rimligt att <de koIIUiluner som uppbär hundskatt bör avsätta 

medel för ändamål som koIITIIler hundägaren till godo, t.ex. genom att in-
rätta rast- och träningsplatser. Vissa sanitära 'problem kan även drabba sam-

hället och fastighetsägarna som en följd av det utökade antalet husdjur. 

För att lindra verkningarna härav kan hundskattemedel utnyttjas. Utskottet 

noterar vidare att det föreslagna uppbördssystemet i någon mån innebär 

merarbete för kommunerna. Bl.a. tvingas även sådana kommuner, där hund-

skatt enligt det föreslagna 1 § 2 mom. inte skulle uppbäras, att ändå 

föra förteckning över hundarna i kommunen med beaktande av det utbyte 

av uppgifter mellan kommunerna som förutsätts. 

Utskottet har företagit vissa ändringar av lagtexten i förenklande och 

förtydligande syfte. 

Detaljmotiveringar: 

1 §. Utskottet konstaterar att lagförslaget avviker från rikslagen såtill

vida att kommun på Aland kan besluta att avstå från att uppbära hundskatt. 

Denna möjlighet har funnits även enligt tidigare lag. Sådant beslut kan 

fattas av koIIUilunfullmäktige antingen för varje särskilt år eller med ver

kan tillsvidare till dess fullmäktige beslutar annorlunda. 

3 §. Punkterna 2 och 3 i framställningen har saIIUilanförts till en punkt. 

Utskottet anser att även hund som kan användas i räddningstjänsten, t.ex. 

vid efterspaning av försvunna personer, bör kunna vara befriad från hund

skatt om förbindelse ingåtts att hunden ställs till myndighets förfogande 
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för sådana uppgifter. Räddningstjänsten definieras närmare i 5 kap. land

skapslagen om polisverksamheten (10/71). Vidare föreslås vissa preciseringar 

i ordalydelsen i avsikt att betona att användningen av hund för räddnings

och spaningsuppdrag bör organiseras så att hinder inte föreligger för att 

hundens ägare medföljer vid uppdraget. 

Utskottet har erfarit att antalet hundar som kan användas i samhällets 

tjänst i landskapet är rätt litet men att bestärrnnelserna om skattebefriel

se kan stimulera till träning av hundar som lämpar sig för ändamålet. 

Utskottet förutsätter att de myndigheter, med vilka ingås förbindelse om 

att hund ställs till deras förfogande för särskilda uppgifter, förvissar 

sig om att hunden har fått sådan träning som gör den lämpad för ifrågava

rande uppgifter. Kennel- och brukshundsorganisationerna fasts~äller nor

mer härvidlag, anordnar utbildning och prov samt utfärdar vid behov intyg, 

vilka tjänar till vägledning. 

4 §. Terminologin i 4 och 6 §§ har förenhetligats. 

5 §. Utskottet föreslår ett förenklat förfarande så att ändringsanmälan 

inte skulle behövas då hund överlåtits till ny ägare. Den nya ägaren 

skall ändå göra anmälan enligt 4 §,varvid vederbörande koTIIlTil.111 eller kom

muner på tjänstens vägnar kan notera förändringar beträffande den tidigare 

ägaren. Ändringen innebär att anmälningsskyldigheten till den tidigare 

hemkoTIIlTil.111en i dylika fall överflyttas från den tidigare hundägaren till 

den nya ägarens hemkorrnnun. 

Slutet av 2 mom. har förtydligats. 

2._J_. Utskottet anser att koTIIlTil.111 bör ha viss prövningsrätt i fråga om på

förande av skatt, ränta och skatteförhöjning. 

8 och 15 §§. Ändringarna föranleds av den föreslagna ändringen i 5 § 1 mom. 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår utskottet vördsamt 
att Landstinget måtte antaga lagförslaget 

så lydande: 

L a n d s k a p s 1 a g 

om hundskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

(Lika som i framställningen). 
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2 §. 
Den som vid skatteårets utgång hade hund(uteslutn.)i sin ägo är skyldig 

att betala hundskatt. 

(2 mom. lika som i framställningen). 

3 §. 
Hundskatt utgår inte: 

1) för hund som vid skatteårets utgång är yngre än fem månader; 

2) för hund som ägs av landskapet eller staten eller vars underhålls

kostnader erläggs av landskapets eller statens medel; 

3) för invalids eller handikappad persons hjälp- eller ledarhund; 

4) för hund som skolats för uppgifter inom räddningstjänsten och befolk

ningsskyddet och beträffande vilken ingåtts förbindelse om att hunden skall 

ställas till förfogande för dessa uppgifter; 

5) för hund som skolats för spårning av skadat hjortdjur och beträffande 

vilken ingåtts förbindelse om att hunden vid behov skall ställas till 

polismyndighets förfogande; samt 

6) för hund som ägs av person som i landskapet tjänstgör vid främmande 

stats konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller medlem av hans familj 

eller privattjänare, om de inte är finska medborgare. 

4 §. 
Den som under skatteåret har fått hund i sin ägo är skyldig att senast 

inom februari månad följande år anmäla härom till konnnunstyrelsen i(ute

slutn.) sin hemort. 

Anmälan.,vilken skall göras på blankett som konnnunstyrelsen har fast

ställt för ändamålet, skall innehålla uppgifter om hundens föregående och 

nuvarande ägares (uteslutn.)namn och (uteslutn.) hemort samt om hundens 

namn, kärlrietecken, ras och födelsetid. KoIIDnunstyrelsen skall årligen under 

januari månad genom kungörelse upplysa om var anmälan skall inlämnas och 

var blanketter för ändamålet kan erhållas. 

5 §. 

Hundägaren skall göra ändringsanmälan om under skatteåret (uteslutn.) 

hundägaren flyttat till annan kommun eller (uteslutn.)hunden har dött . 

.Andringsanmälan skall senast under februari månad året efter skatte-

året göras till den konnnunstyrelse som har tagit emot i 4 § avsedd arunälan 

(uteslutn. ). Har hlindägare tidigar.e unde_rlå_tit att göra anmälan skall ändrings

. anmälan göras till _konnnunsty_rel_sen på den ört, där arunälan borde .ha 

gjorts före för~dringen. 

6 §. 
Beträffande hund för vilken hundskatt utgår skall koIIDnunstyrelsen år

ligen utskriva en skattedebetsedel på vilken skall antecknas: 

11 
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1) ägarens namn och adress; 

2) hundens namn, kännetecken, ras och födelsetid; samt 

3) skattebelopp, betalningstid och betalningsort. 

(2 och 3 mom. lika som i framställningen). 

7 §. 

(1 mom. lika som i framställningen). 

Har hundskatt av i 1 mom. avsedd orsak inte kunnat fastställas för 

skatteåret kan kommunstyrelsen påföra hundägaren skatt jämte ränta som 

svarar mot stadgad dröjsmålsränta för försummad skattebetalning samt 

höja skatten till det dubbla beloppet. Fastställandet av hundskatten 

skall ske senast under det femte året efter utgången av skatteåret, 

varvid hundägaren skall beredas tillfälle att avge förklaring. 

8 §. 
Har hundägare försummat att göra ändringsanmälan om flyttning till 

annan ort (uteslutn.)eller anmälan för skattefri hund, kan kormmmsty

relsen ålägga honom en försummelseavgift om 50 mark. Avgiften skall 

debiteras senast under det år för vilket anmälan borde ha gjorts. An
gående försummelseavgiften gäller i övrigt vad om hundskatt är stadgat. 

9-14 §§. 
(Lika som i framställningen). 

15 §. 
Av anmälan som innehåller uppgifter om hundens förre ägare samt 

av ändringsanmälan angående ägarens flyttning till annan kommun (uteslutn). 

skall kommunstyrelse för tillsynen över beskattningen sända avskrift till 

den kommunstyrelse som är behörig med hänsyn till hundens föregående, nu

varande eller nya ägares adress. 

16-18 §§. 
(Lika som i framställningen). 

Mariehamn den 13 april 1981 . 

På lag;... 

och ~~~/L_ t~'4-, 
ordförande Lars In~~J ansson 

sekreterare. 
Närvarande i utskottet:ordf .Björklund, v.ordf. Lönn ~ch ledamöterna B~man 

(delvis), Roald Karlsson och Soderholm samt ersattaren 
Karl Jansson (delvis). 
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