
Vad var hundskatt? 
Hundskatt var en lag som stiftade 

mellan åren 1923 till 1996 i Sverige. 
Hundskatten innebar att du som ägde 

hund som var över 3 månader gammal, 
skulle betala en summa skatt för 

hunden. Dock fanns det undantag för 
vissa hundar som man inte behövde 

skatta för, som t.ex. hundar inom 
räddningstjänsten, polisen, tullen, 

utbildade ledarhundar för synskadade 
med mera.  

När du hade skattat för din hund så fick 
du hem ett så kallat ”Hundskattemärke” 

som du skulle fästa vid hundens 
halsband - för att visa att hunden var 
skattat. Om du inte betalde skatten så 

kunde du dömmas till böter. 
Hundskatten införskaffades 1923 just 
för att skapa ordning i samhället, och 
inte ha för mycket lösa hundar. Sedan 

var det även lyx att ha ett eget litet 
sällskapsdjur, så man var ju tvungen att 
betala för dem. Skatten upphördes när 
regeringen inte längre ansåg detta som 

ett problem 1996.   

Hundskatten i Brålanda kommun  
Hundar så som Schäfer, Tax, Spets, 

Pudel och Västgötaspets var hundraser 
som var ytterst vanliga i Brålanda. När 
skatten först intogs så betalade man 
10kr i Brålanda (vilket idag motsvarar 

ca 260kr).  

Hundskatt i Brålanda 
Kommun
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Sedan dess har skatten höjts med 
jämna mellanrum. Ett konkret exempel 
är Einar Persson som mellan åren 1955 
till 1967 betalat skatt för sin svarta tax 

Lola. (Se exempel nedan) 

Här visar diagrammet att året 1956 så 
höjdes skatten ifrån 15kr till 20kr. Sedan 

året 1962 så höjdes skatten ännu en 
gång till 25kr ifrån 20kr. Sedan året 
1966 så höjdes priset igen till 30kr. 

Varje gång skatten höjdes så höjdes 
den med 5kr varje gång (vilket idag 

motsvarar ca 55kr) Så Einar betalade år 
1962 25kr för sin tax Lola - vilket idag 

skulle motsvara 275kr.    

Källor: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hundskatt
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/

Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-
inflationen/
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