AFTALE
mellem
Skatteministeriet
og
Dansk Told & Skatteforbund,
HK SKAT samt
Skatteministeriets AC Klub
om
tilskud til anskaffelse af tjenestehund og om tillæg til hundeførere.

§ 1.
En tjenestehund er en hund, der af Skatteministeriet er godkendt til at udføre bestemte opgaver i
Skatteministeriet.
§ 2.
En hundefører er en medarbejder, der af Skatteministeriet er anmodet om at varetage en opgave som
fører af en tjenestehund.

Tilskud til anskaffelse af en hund til optræning til tjenestehund
§ 3.
Hvor en medarbejder eller en hundefører af tjenestestedet får tilladelse til at anskaffe en hund til
optræning til tjenestehund, yder Skatteministeriet et tilskud til anskaffelsen på 9.000 kr.
Anskaffelsesprisen for hunden skal dokumenteres, og tilskuddet kan ikke overstige
anskaffelsesprisen.
Tilskuddet udbetales på tidspunktet for hundens anskaffelse.
Tilbagekaldes en anmodning om at varetage en opgave som hundefører af tjenestestedet eller
hundeføreren, og der er udbetalt tilskud til anskaffelse, tilbagebetales tilskuddet jfr. nedenstående:
Perioden, hvori hunden har været anskaffet
0 måneder til og med 11 måneder og 30 (31) dage
12 måneder til og med 23 måneder og 30 (31) dage
24 måneder til og med 35 måneder og 30 (31) dage
36 måneder til og med 47 måneder og 30 (31) dage
48 måneder eller mere

Der tilbagebetales
80% af tilskuddet
60% af tilskuddet
40% af tilskuddet
20% af tilskuddet
Intet
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Der skal ikke ske tilbagebetaling af anskaffelsesbeløbet, hvis tilbagekaldelsen sker af årsager, der
ikke kan tillægges hundeføreren, eller hvis tilbagekaldelsen sker i forbindelse med en tjenestehunds
død.
Hvis en hund, for hvilken der er udbetalt tilskud, efterfølgende viser sig at lide af hofteleds- eller
albueledsdysplasi, og derfor må udgå af tjenesten, tilbagebetales tilskuddet fuldt ud, da sælgeren da
er forpligtet til at tage hunden tilbage og refundere køberen fuldt ud.
Ved tilbagebetaling af tilskud foretages fornøden skattemæssig regulering.

Tillæg til hundeførere
§ 4.
Til medarbejdere, der varetager en opgave som hundefører, og hvor tjenestehunden holdes af
hundeføreren, ydes et tillæg.
Tillægget ydes for pasning og træning af tjenestehunden, herunder for foder, og som godtgørelse for
ulemper i forbindelse med holdet af tjenestehunden.
Tillægget er reguleret og ikke-pensionsgivende og udgør 25.398 kr årligt (niveau 1.10.97) og ydes
fra den 1. i den måned, i hvilken hunden er godkendt som tjenestehund. Der reguleres ikke for
eventuel deltidsansættelse. Tillægget udbetales med 1/12 månedlig.
Tillægget bortfalder fra udgangen af den måned, hvor varetagelsen af opgaven som hundefører
ophører, eller fra hvilken hundeføreren midlertidigt ikke har en godkendt tjenestehund.

Tillæg til medarbejdere og hundeførere for en hund under optræning til
tjenestehund
§ 5.
Til medarbejdere og hundeførere, der af tjenestestedet får udleveret en hund til optræning til
tjenestehund, eller som med tjenestestedets godkendelse selv anskaffer en hund til optræning til
tjenestehund, og hvor hunden holdes af medarbejderen eller hundeføreren, ydes et tillæg.
Tillægges ydes for pasning og optræning af hunden, herunder for foder, og som godtgørelse for
ulemper i forbindelse med holdet af hunden.
Tillægget er reguleret og ikke-pensionsgivende og udgør 19.049 kr årligt (niveau 1.10.97) og ydes
fra den 1. i den måned, i hvilken optræningen er påbegyndt. Der reguleres ikke for eventuel
deltidsansættelse. Tillægget udbetales med 1/12 månedlig.
Tillægget bortfalder fra udgangen af måneden før den måned, i hvilken hunden er godkendt som
tjenestehund.
Tillægget bortfalder endvidere fra udgangen af den måned, i hvilken optræningen af en hund til
tjenestehund har måttet opgives.
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Forskellige bestemmelser
§ 6.
Tilskuddets størrelse, jfr § 3 ændres i givet fald efter forhandling mellem aftalens parter.

§ 7.
Hvis en hundefører ophører med opgaven som hundefører, og tjenestestedet tillader, at
medarbejderen til ejendom får udleveret den hund, den pågældende har haft udleveret fra
Skatteministeriet som tjenestehund, beregnes overtagelsesprisen på hunden på grundlag af
anskaffelsesprisen og en afskrivning efter reglerne i tabellen i § 3.

§ 8.
Der kan ikke for den samme hund samtidigt ydes tillæg efter § 4 og 5.

§ 9.
.Hundeførerens udgifter til





lovpligtig ansvarsforsikring af tjenestehunden
dyrlægebehandling og røntgenundersøgelse af tjenestehunden og eventuelle rejseudgifter i
forbindelse med sådan behandling og undersøgelse
dyrlægeordineret medicin til tjenestehunden og
vaccination af tjenestehunden

refunderes af tjenestestedet mod dokumentation.
Ligeledes refunderes eventuelle merudgifter


forbundet med tjenestehunden på tjenesterejser, på kurser for hundeførere, ved
træningssamlinger og ved hundens eventuelle ophold i internat

af tjenestestedet mod dokumentation.
Tjenestestedet anskaffer og udleverer efter aftale med hundeføreren de for den daglige drift og
træning af tjenestehunden nødvendige rekvisitter og de for tjenestehundens røgt og pleje
nødvendige materialer.
Refusionen og udleveringen ydes og foretages også for en hund under optræning.

§ 10.
Hundeførere og medarbejdere, der har en hund under optræning til tjenestehund, særbeklædes efter
reglerne i uniformsaftalen.
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§ 11.
Denne aftale har virkning fra den 1. januar 2011.
Samtidig ophæves aftale af 4. april 2006 om tilskud til anskaffelse af tjenestehund og om tillæg til
hundeførere.
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel fra én af aftalens parter.

København, den 3. februar 2011

Jørn Rise
Dansk Told & Skatteforbund

Inge Lise Frost
HK SKAT

Katja M. Nielsen
Skatteministeriets AC Klub

Birte Deleuran
Skatteministeriet
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