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STORA UTSKOTfETS BETÄNKANDE nr 42/1980-81 

med anledning av landskapsstyrelsens f rt1rn

ställning till landstinget med förslag till 

landskapslag om hundskatt. 

Stora utskottet, som mottagit lag- och ekonomiutskottets betänkande nr 

23/1980-81, har behandlat ärendet och får i anledning härav anföra följande. 

Utskottet har i stort omfattat lag- och ekonomiutskottets betänkande i ärendet. 

Vad gäller maximibeloppet för hundskatt har dock utskottet höjt detta till 

150 mark per år. Detta med beaktande av att penningvärdesförsämringen varit 

så betydande sedan år 1972 att beloppet 150 mark bättre än 100 mark motsva

rar det år 1972 fastställda maximibeloppet -50 mark. Man bör också beakta 

att konununemas omkostnader för hundhållningen stigit betydligt. 

I 8 § har utskottet ändrat tiden för debitering av förswrnnelseavgift till 

att debiteringen skall göras senast under det femte året efter det år an

mälan borde ha gjorts. 

Utskottet har i övrigt företagit vissa smärre ändringar för att förtydligLl 

lagtexten. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i landsbps

styrelsens framställning ingående lagförsla

get sålydande: 

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

om hundskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 §. 

För hund skall i enlighet med vad i denna lag stadgas årligen betalas 

hundskatt till den kommun där hund.ägaren hade sitt egentliga bo och hemvist 

(hemort) vid utgången av det föregående kalenderåret (skatteåret) . Hundskatt 

skall erläggas årligen till ett belopp av högst 150 mar:,k i enJ:.ig!~et mt.'.~_JT!:l_g 

korrnnw~fullmäktig§ besluter_. 

(2 mom. lika som i framställningen), 

2~~4 §§. 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 



5 §. 
Hundägare·$.käll göra ändringsanmälan om ~an under skatteåret (uteslutn.) 

flyttat till annan kommun eller hunden har dött. 

(2 mom. lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

6-7 §§. 
(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

8 §. 
Har hundägare försuiurnat att göra ändrblgsanmälar1 om fl vttninll ti 11 annan 

ort eller anmälan för skattefri hund, kan komnUJnstyrelsen ålägg;1 

honom en försummelseavgift om 50 mark. Avgiften skall debiteras senast under 

det femte året efter det:_ år för vilket anmälan borde ha gjorts. Angående för

summelseavgiften gäller i övrigt vad om hundskatt är stadgat. 

9-11 §§. 
(Lika som i framställningen) . 

12 §. 

Förutom i 16 § stadgad uppgift kan de uppgifter som enligt denna ll:lg 

:mkornmer på kommunstyrelsen i enlighet med vad i 37 § 5 mom. korrununallagen 

för landskapet Aland (5/80) är föreskrivet i instruktion uppdragas åt tjänste-· 

man. 

13-14 §§. 
(Lika som 1 framställningen). 

15 §. 

(Lika som i lag- och ekonomiutskottets betänkande). 

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

Mariehanm den 20 maj 1981. 

På stora utskottets vägnar: 

Alarik Häggblom 

ordförande 

Ulf Andersson 

t.f .sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordf.1\,Häggblom, v.ordf. K.Jansson, ledamöterna Q1)erg 1 

Nils .Jansson, Sagulin, S.-·O.Lindfors, Eriksson, Andersson samt ersättarna 

Boman och Olof M.Jansson. 


