En lige højre i folketinget
Mennesker først
Mennesker skal sættes før systemet.
Folketinget lovgiver alt for meget. Det
skal ændres. Vi skal have ansvaret for
vores eget liv og bestemme mere selv.

Mere politi - mere tryghed
Danmark er det land i EU, hvor der
begås flest indbrud. Det skal stoppes.
Vi skal have mere politi på gaden.
Kriminelle udlændinge skal udvises.

Lav skat giver vækst
Vores skatter og afgifter er så store, at
de koster os mange tusinde arbejdspladser hvert år. Vi har brug for en
skattereform, der letter skattebyrden
for alle. Vi skal sænke skatterne, så
ingen betaler mere end 33% i skat.

Hvem er Henrik Sørensen
Jeg har boet i Gladsaxe siden 1972. Jeg har gået på Søborg Skole. Jeg
har to uddannelser, som cykelsmed og Cand. Merc. Jur. I dag arbejder
jeg med skat og økonomi.
Lokalpolitisk har jeg 10 års erfaring som medlem af Gladsaxe Byråd,
og er folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe.
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Skatteplyndringen fortsætter

Højeste ejendomsskatter i Europa

Afskaf ejendomsskatterne

Ejendomsskatterne har kun kendt
en vej de sidste mange år, og det er
op. Og de vil fortsætte den vej i det
kommende år. Regeringen vil med
sin helhedsplan ophæve skattestoppet fra 2020. Ophæves skattestoppet vil det betyde store skattestigninger for boligejerne. I Gladsaxe
vil det betyde, at en boligejer skal
betale 17.000 kr. mere om året
i ejendomsskatter. I dag betaler
danskerne 39 milliarder i ejendomsskatter. Det vil stige til mere
end 47 milliarder i 2020. Det er ikke
tilfredsstillende, og skal stoppes.

Danskerne betaler Europas
højeste ejendomsskatter. Vores
ejendomsskatter er mere end
dobbelt så store som f.eks. Sverige
og Norge. I Danmark udgør ejendomsskatter 2.6 % af BNP mens
de i Sverige og Norge udgør 1 %
af BNP. Med en fjernelse af skattestoppet vil danske boligejere
komme til at betale endnu mere i
ejendomsskatter. Det skal stoppes.

Det Konservative Folkeparti
ønsker, at afskaffe alle ejendomsskatter og rentefradraget. Du skal
ikke betale skat for at bo i dit eget
hjem. Det skaber sikkerhed for dig
og din families økonomi. For nye
boligejere vil vi indføre et særligt
fradrag de første 5 år, man er på
ejendomsmarkedet. Du skal først
betale skat af din fortjeneste, når
du endeligt forlader ejendomsmarkedet. Vi ønsker at indføre det
nye system over 10 år. Det skaber
sikkerhed for dig og din økonomi
og mod stigende ejendomsskatter.

Gladsaxe er hårdt ramt af høje
ejendomsskatter
Så meget betaler en boligejer i
Gladsaxe i dag i gennemsnit
Ejendomsværdiskat
Ejendomskat
I alt 			

15.100
23.200
38.300

Vil du også være medlem?
Send en sms
“Kons dit navn” til 1272

Boligskatternes andel af BNP

2,6 % af BNP
1,2 % af BNP
1,1 % af BNP
1,0 % af BNP
Konservativt forslag
Afskaf grundskyld
Afskaf ejendomsværdiskat
Afskaf rentefradraget
Beskat først fortjeneste når
man forlader ejendomsmarkedet

Skattechok venter forud
Ophæver folketinget skattestoppet, venter der boligejerne et
skattechok fra 2020. I Gladsaxe vil
ejendomsværdiskatten i gennemsnit stige med 12.892 kr. og ejendomsskatten med 4.545 kr. En
boligejer vil så betale mere end
55.000 kr. om året i ejendomsskatter. Det skal stoppes. Ingen skal
beskattes fra hus og hjem.
Brug for et nyt system
Det eksisterende system for
beskatning har spillet fallit. Rigsrevisionen har fastslået, at op
til 25% betaler for meget i ejendomsskat. Det er uacceptabelt.
Regeringen har planer om et nyt
vurderingssystem, hvor 400.000
boligeejere fortsat vil betale forkerte ejendomsskatter. Det er Det
Konservative Folkeparti imod.
Boligejerne betaler allerede alt for
meget i ejendomsskat i dag.

Så meget skal vi i Gladsaxe betale i
ejendomsskatter i:
2017		

411 millioner

2018

437 millioner

2019

464 millioner

2020

493 millioner

