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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag angående ändring av 2 § förord

ningen om utgörande av skatt för hundar. 

Genom lagen den 23 april 1976 om överföring av magistraterna, 

ordningsrätterna och städernas exekutionsverk till staten (FFS 

344/76) övergår städernas magistrater till staten, när lagen 

träder i kraft den 1 april 1978. Emedan det enligt en kejserlig 

förordning den 14 december 1894 varit hundägares skyldighet att 

i och för utgörande av hundskatt anmäla hunden bl.a. till nyss 

nämnda myndighet, som alltså övergått till staten, har i riket 

stiftats en lag angående ändring av 2 § förordningen om utgörande 

av skatt för hundar (FFS 964/77), varigenom anmälan efter lagens 

ikraftträdande den 1 april 1978 skall göras hos kommunens styrel

se eller av denna utsedd person. 

I landskapet gäller beträffande anmälningsskyldighet av hund 

bestämmelserna i 2 § förordningen den 14 december 1894 om utgöran

de av skatt för hundar. Emedan anmälan enligt detta lagrum allt

jämt skall göras hos magistrat, (ordningsman), kommunalnämnd 

eller person, som av bemälda myndigheter därtill utses, föreslås 

lagrummet ändrat så att anmälan efter lagens ikraftträdande skall 

göras hos kommunens styrelse eller av denna utsedd person. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 

antagande 
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angående ändring av 2 § förordningen om utgörande av skatt för 

hundar. 

I enlighet med landstingets beslut ändras 2 § 1 mom. förord

ningen om utgörande av skatt för hundar av den 14 december 1894 

som följ er: 

2 §. 

Skatten utgår utan avseende på huru lång tid av året ägaren 

innehaft hunden. Det åligger ägaren att inom en månad efter det 

hunden kommit i hans ägo anmäla densamma hos kommunens styrelse 

eller av denna utsedd person. Hundägaren skall därvid erhållas ett 
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p å kommunens bekostnad anskaffat beskattningstecken , som 

skall fästas vid hundens halsband . 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978. 

Mariehamn den 9 februari 1978 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 


