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§ 403
Slopande av hundskatten

HEL 2017-011087 T 02 03 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade att man inte längre ska betala hundskatt i 
Helsingfors från och med ingången av 2018. 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att en hundägare i Helsingfors in-
te är skyldig att göra anmälningar som nämns i 5 och 6 § i lagen om 
hundskatt och att någon kontrollsedel enligt 7 § inte behöver skrivas ut 
för skatteåret 2017.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Betalningen av hundskatt slopas i Helsingfors från 1.1.2018. Detta in-
nebär att Helsingfors stad inte offentliggör någon kungörelse om 
hundskatten i januari 2018 och att det därmed inte skickas några de-
betsedlar år 2018 om hundskatten för beskattningsåret 2017.

I förslaget till budget för år 2018 och ekonomiplan för åren 2018–2020 
ingår inte betalning av hundskatt i Helsingfors från och med 2018.

Uppbörden av hundskatt grundar sig på lagen om hundskatt 
(29.6.1979/590), enligt vilken kommunfullmäktige kan besluta att 
hundskatt inte ska betalas. Kommunfullmäktige kan samtidigt besluta 
att en hundägare inte är skyldig att göra anmälningar som nämns i 5 
och 6 § och att någon kontrollsedel enligt 7 § inte behöver skrivas ut.

Lagen om hundskatt härstammar från 1800-talet. Då var lagens syfte 
att förhindra spridningen av rabies, dvs. vattuskräck. År 1979 blev det 
frivilligt för kommunerna att ta ut hundskatt.
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Det finns ca 30 000 hundar i Helsingfors enligt en uppskattning från 
Helsingfors stads enhet för stadsforskning och statistik. År 2016 debite-
rades hundskatt för 6 925 hundar. Detta var nästan tusen färre hundar 
än 2015. Således betalades hundskatt 2016 endast för var fjärde hund 
i Helsingfors (23 %), enligt statistiken. År 1997 uppskattades att var 
femte Helsingforshund var utan skattemärke.

Av Finlands mer än 300 kommuner är det endast två, Helsingfors och 
Tammerfors, som fortfarande tar ut hundskatt 2017.

Enligt lagen om hundskatt kan hundskatten uppgå till högst 50 euro, 
enligt vad som kommunfullmäktige beslutar. Helsingfors har tidigare 
tillämpat hundskatt till dess fulla belopp, 50 euro.

År 2017 beräknas inkomsterna från hundskatten uppgå till 0,350 mn 
euro. Intäkterna från hundskatten har sjunkit tydligt under 2000-talet. År 
2008 uppgick de till 0,635 mn euro och 2002 till 0,829 mn euro.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 30.10.2017 § 963

HEL 2017-011087 T 02 03 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä ei ole suoritettava koira-
veroa 1.1.2018 alkaen. 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että Helsingissä koiranomistaja ei 
ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja et-
tei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua verovuo-
delta 2017.

Käsittely
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30.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli talousarviopäällikkö Matti Malinen.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi


