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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om hundskatt. 

flundskntten är en form av kommunalskatt som tidigare uppbars för 

att i sanitärt syfte ha kontroll över hundarna men som numera enbart 

är av fiskalisk art. Intäkterna av hundskatten används inte för att 

täcka några särskilda kostnader som ~undarna förorsakar kommunerna utJn 

används för allmänna utgifter. Landskapsstyrelsen anser att kommunern:t 

även i fortsättningen bör ha rätt att själva bestämma över intäkterna 

av hundskatten, eftersom behovet av hundservice varierar mycket 

mellan olika kommuner. Bestämmelser om erläggande av hundskatt finns 

intagna i förordningen om utgörande av skatt för hundar från år 1894 

och däri senare vidtagna ändringar (22/24, 5/4~ , 29/72, 46/78). Efter

som bestämmelserna är föråldrade och bristfälliga anser landska,rsstyrel

sen att en helt ny lag bör stiftas. 

Vid utarbetandet av föreliggande lagförslag har utgångspunkten 

varit att det nya beskattningssystemet skulle vara enkelt och lätt 

att tillämpa. Både förpliktelserna för den skattskyldige och de 

kostnader som beskattningen orsakar kommunerna måste hållas inom 

rimliga gränser. 

Lagförslaget bygger p3 den i riket år 1979 antagna lagen om 

hundskatt (FFS 590/79). 

Landskapsstyrelsen anser att hundägaren bör vara skattskyldig 

i den kommun där han vid utgången av skatteåret har sitt egentliga 

bo och hemvist (1 §). Skatt skulle sålunda endast erläggas en gång per 

år för varje hund och inte som nu är fallet efter varje gång hunden 

bytt ägare. För hund som dött före årets slut skulle skatt inte 

behöva erläggas för dödsåret. 

Enligt gällande lag är maximibeloppet för hundskatten 50 mark. 

På grund av penningvärdesförsämringen måste beloppet anses vara 

allt för lågt och föreslås därför höjt till 100 mark. Dock skulle 

kommunfullmäktige även i fortsättningen ha rätt att besluta att 

hundskatt inte ska11··uppbäras. 

Det förekommer att man anger minderårigt barn som ägare till 

hund och då barnet inte kan betala eftersom det oftast saknar andra 

tillgångar kan skatt på detta sätt undgås. Landskapsstyrelsen 

föreslår därför att barnets förmyndare i sådana fall skulle ansvara rur 

de skyldigheter som innehav av htlnd enligt lagförslaget ger upphov till 

( 2 ~) . 
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Enligt gällande lag skall anmälan om hund göras när hunden för

värvas. Dessutom skall skattskyldig årligen i inkomst- och för

rnögenhetsdeklarationen uppge om han är hundägare. Anmälnings

förfarandet föreslås förenklat så att hundägaren endast behöver 

göra anmälan när han fått eller förvärvat hunden med äganderiitt 
(4 §). Anmiilan skulle dessutom kriivas bctriiffandc hun<l för vilke11 

hundskatt inte skall erläggas,för hund som dött under skatteåret 

eller bortgivits och för vilken hundägaren i enlighet med 2 § inte 

är skyldig att erlägga hundskatt för skatteåret. Ändringsanmälan 

skulle göras när hundägaren flyttat, när hunden överlåtits eller 

när hunden har dött (5 §). Vanligtvis skulle hundägaren alltså en

dast behöva göra två anmälningar under hundens livstid, dels när 

den anskaffas och dels när den dör eller överlåts. Anmälan föresläs 

gjord på fastställd blankett medan landskapsstyrelsen anser att 

ändringsanmälan bör kunna göras formfritt. Andringsanmälan skulle 

inte behöva göras i de fall då anmälan, som gjorts på grund av att 

hunden överlåtits, innehåller alla de uppgifter som annars skulle 

ingå i ändringsanmälan. 

Enligt 6 § skulle kommunstyrelsen utskriva skattedebetsedel 

beträffande hund för vilken hundskatt utgår och kontrollsedel 

beträffande hund för vilken hundskatt inte utgår på grund av 

bestämmelserna i 3 § eller beslut som avses i 16 §. Landskaps

styrelsen anser att i de fall då kommunalfullmäktige beslutat 

att inte uppbära någon hundskatt skulle det inte vara nödvändigt 

att utskriva någon kontrollsedel. 

De uppgifter som enligt föreliggande lagförslag ankommer på 

kommunstyrelsen skulle kunna utföras av en tjänsteman om uppgif

terna ålagts honom i instruktion (12 §). Dock föreslår landskaps

styrelsen att kommunstyrelsen inte skulle kunna delegera rätten 

att i enlighet med 16 § bevilja befrielse från hundskatt.Någon 

sådan rätt att bevilja skattelättnad finns inte i gällande lag 

men måste anses befogad när fråga är om person med svag skatte

betalningsförmåga, sjukdom eller annan omständighet som hänför 

sig till ägarens sociala förhållanden. För hund i privat äQo 

som polisen använder för att leta efter narkotika skulle också skatte

befrielse kunna medges med stöd av 16 §. 
Lagen föreslås tillämpad första gången för år 1981 (18 §). 

Detta skulle innebära att för hundar som anskaffats eller bytt 

ägare under år 1981 måste anmälan göras i februari 1982, om 

anmälan inte redan gjorts i enlighet med tidigare bestänITTelser. 
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För år 1981 skulle hundägarna i sin deklaration inte längre behöva 

anmäla hundar som de haft i sin ägo under 1981 och skattebyrån 

skulle inte behöva uppgöra de i 8 § 12 punkten beskattningsförord

ningen ~FS 530/59) avsedda förteckningarna till kommunstyrelser

na över de skattskyldiga som deklarerat innehav av hund. Hund

ägare vars hund dött elJer överlåtits under 1981 skulle inte 
behöva erlägga hundskatt för år 1981. Efterdebitering av skatt 

för år 1981 skulle vara möjlig endast inom ramen för bestämmelserna 

i lagförslaget. 

Kommunerna har getts tillfälle att inkomma med utlåtande över lag

förslaget. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

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

om hundskatt 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 kap. 

Skattskyldighet och skattebelopp 

l §. 

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

hundskatt till den konnnun där htmdägaren hade sitt egentliga bo och hemvist 

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

skall erläggas årligen till ett belopp av högst 100 mark. 

Konnnunfullmäktige kan besluta att hundskatt inte skall uppbäras. 

2 §. 
Den som vid skatteårets utgång hade hunden i sin ägo är skyldig att betala 

hundskatt. 

Vad i denna lag är stadgat om hundägare gäller även minderårigt barns för

myndare om htmden är i barnets ägo. 

3 §. 
Hundskatt utgår inte: 

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

2) för htmd som ägs av landskapet eller vars tmderhållskostnader erläggs av 

landskapets medel; 

3) för hund som ägs av staten eller vars underhållskostnader erläggs av 

statens medel; 

4) för invalids eller handikappad persons hjälp-· eller ledarhund; 

5) för hund som skolats för uppgifter inom befolkningsskyddet och beträffande 
vilken ingåtts förbindelse om att hunden skall överlämnas för dessa uppgifter; 
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6) för hund som skolats för spårning av skadat hjortdjur och beträffande 

vilken ingåtts förbindelse om att hunden vid behov skall överlännas för att 

användas av polismyndighet; samt 
7) 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 priv;-it

tjänare, om de inte är finska medborgare. 

2 kap. 
Anmälningsskyldighet och beskattningsförfarande 

4 
Den som under skatteåret har fått hund i sin ägo är skyldig 

att senast inom februari månad följande år anmäla härom till 

kommunstyrelsen i den kommun, där han har sin hemort. 

Anmälan vilken skall göras på blankett som kommunstyrelsen har 

fastställt för ändamålet skall innehålla uppgifter om hundens 

föregående ägare, dess namn och hundägarens hemort samt om hundens 

ras och födelsetid. Kommunstyrelsen skall årligen under januari månad 

genom kungörelse upplysa om var anmälan skall inlämnas och var 

blanketter för ändamålet kan erhållas. 

s §. 

Hundägaren skall göra ändringsanmälan om under skatteåret 

1) hundägaren flyttat till annan kommun, 

2) hunden har överlåtits till ny ägare eller 

3) hunden har dött. 

Andringsanmälan skall senast under februari månad året efter 

skatteåret göras till den kommunstyrelse som har tagit emot 

anmälan. Beträffande hund för vilken anmälan ännu inte har 

gjorts, skall ändringsanmälan göras till den kommunstyrelse till 

vilken anmälan borde ha gjorts före förändringen. 

6 §. 

Betr~ffande hund för vilken hundskatt utgår skull 

kommunstyrelsen årligen utskriva en skattedebetsedel på vilken 

skall antecknas: 

1) ägarens namn och adress; 

2) hundens ktinnctccken, namn och ålder; samt 

3) sk;1ttchclo!)J1, betalningstid och betalningsort. 



Beträffande i 3 och 16 § § avsedda hundar för vilka skatt inte· utgår 

utskrivs en kontrollsedel på vilken anteclmas uppgifter om hundägaren, 

hunden och anledningen till skattefriheten. Om kommunfullmäktige fattat 

i L§ 2 mom. _avsett-1Jeslut utskrivs inte kontrollsedeL 

Kommunstyrelsen sk~ll sända skattedebetsedel eller kontrollsedel till 
hundägaren senast under maj månad året efter skatteåret. 

7 §' 

Har hundägaren inte inom föreskriven tid gjort anmälan om hund 

för vilken skatt utgår kan kommunstyrelsen för det skatteår 
' 

för vilket anmälan borde ha gjorts höja hundskatten till högst 

det dubbla beloppet. 

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

för skatteåret skall kommunstyrelsen påföra 

hundägaren skatt jämte ränta som svarar mot stadgad dröjsmåls
ränta 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 byte 

av ort eller ägare för hunden eller anmälan för skattefri hund, 
kan kommunstyrelsen ålägga honom en försummelseavgift 

om 50 mark. Avgiften skall debiteras senast under det år för 

vilket anmälan borde ha gjorts. Angående försummelseavgiften 

gäller i övrigt vad om hundskatt är stadgat. 

9 §. 

Har hundägare utan egen förskyllan undgått nåförande "-

av. hundskatt, skall kommunstyrelsen bestämma 

att hundägaren skall erlägga skatten senast under det tredje 

året efter skatteårets utgång. 

10 §. 

Den som har påförts hundskatt har rätt att hos kommunstyrelsen 

framställa skriftligt anspråk på rättelse. Rättelseanspråket 

skall framställas inom tre år räknat från början av det år under 

vilket skatten påfördes. 

Hundskatt skall erläggas även om ändring har sökts i beslut om 
påförande av skatt. 
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11 §. 
Den sanär missnöjd med kommunstyrelses beslut på grund av 

rättelseanspråk har rätt att inom 30 dagar efter det han fick Jel 

av beslutet däröver skriftligen anföra besvär hos länsstyrelsen. 

I beslut om fastställande av hundskatt får ändring inte sökas 

genom besvär förrän rättelse av skatten har sökts på sätt i 10 § 

stadgas. 

3 kap. 

Särskilda bestämmelser 

12 §. 
De uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunstyrelsen 

kan, förutom vad i 16 § är föreskrivet, i enlighet med vad i 37 § S morn. 

kommunallagen för landskapet Aland ( 5/80) är föreskrivet, i 

instruktion uppdragas åt tjänsteman. 

13 §. 

Hundägare är skyldig att förvara skattedebetsedel eller 

kontrollsedel samt att visa upp denna för de kommunala myndigheter 

som utövar tillsyn över beskattningen. 

14 §. 

Kommunstyrelsen skall föra förteckning över anmälda hundar. 

15 §' 

Av anmälan som innehåller uppgifter om hundens förre ägare 

samt av ändringsanmälan angående ägarens flyttning till annan 

kommun eller överlåtelse av hunden till ny ägare skall kommun

styrelse för tillsynen över beskattningen sända avskrift till den 

kommunstyrelse som är behörig med hänsyn till hundens föregående, 

nuvarande eller nya ägares adress. 

16 §. 

Kommunstyrelsen kan av särskilda skäl på ansökan helt eller 

delvis medge befrielse från hundskatt. 

17 §. 

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning. 
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18 §. 

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 

år 1981. 

Genom denna lag upphävs förordningen den 14 december 1894 om 

utgörande av skatt för hundar och däri senare företagna ändringar, 

dock så att bestämmelserna i förordningen tillämpas på hundskatt 

sanutgår för år 1980 eller åren därförinnan. 

Mariehamn den 18 mars 1981 

L a n t r å d Folke Woivalin 

Tf.lagberedningssekreterare Elisabeth Naucl6r. 


