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Mit hjem er min bolig - ikke et skatteobjekt
Nr. 14

Indstill et af Gladsaxe VCElgerforening

Leje re og eje re betaler stadig mere og mere i gru ndskyld og
ejendomsv<E rd iskat til ko mm une og stat. Danskerne betaler i
dag mere end 26 milliard er i ejendomsvCErdiskat og grundskyld
om aret. 1 de kommende ar vii de samlede eJendomsskatter vii
stige end nu mere.
Grundskyld beta les af bade lejere og ejere, mens ejen
dornsvcerdiskat kun betales af eje re, der bor i egen bo lig.
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Grundskyld og eje ndomsvcerdlskat er skatter, der betales med
allerede beskattede midler. For man ge boligeje re er ej endomss
katterne i dag mere end SO.OOO kr. om aret, og u dg~r for mange
hus holdni nger me re end en manedsi ndkomst efter skat. I lande
som Storb rit annien, Tys kland og Luxembourg beskatter man slet
ikke fol ks ejendom. Og i Tyskland har man Ikke fradrag for rente r
p selvangivelsen. I andre la nde, hvor man har ejendomsska tter
er beskatn ingen af bolig meget lavere end i Danmark .

Det er ikke r imeligt .
Det nuvCErende ejendom sskattesystem er fyldt med fejl og
mangler sam t skcevvridni ng, som der ikke kan rette s op pa.
Regeringen har planer om et nyt ej endomsvurderingssystem
i Danm ark, de r kan betyde at mange bo ligeje re og lejere kan
kom me til, at beta Ie endn u m ere i ejendomsskatter. Det siger
Det Kon servative Folkeparti nej til.
Ejendomsskatter, og stlilrrelsen af disse, har ingen forbi nd
else med den enkelte boligejers beta lingsevn e, hvori mod per
sonskatter ha r en direkt e relatio n til ens indkomst. Stigen de
boligskatter rammer speci elt pens ionister og andre indkomst
gruppe r, der ikke har en stigen de indkomst, der modsvarer de
stigende boligskatter. Mange famili er vii derfor opleve en fal
dende levestan dard grundet de stigende ejendomsska tter.

De h(llje ejendomsskatter er en direkte trussel mod den pri 
vate ej endomsret. M ange famili er ri sikerer i f remti den, at blive
bes kattet ud af eget hjem af de h(llje ej endo msskatter, da de
simpel then ikke har di d til at blive boende i deres nuvCErende
bol ig pa gru nd af de hlilje boligs katt er.

Ejen domsskarter er en omvendt prog ress iv skat, sam speci elt
ra mmer boligejere med en lille indkomst, da ejen do msska tterne
vii udgl1lre en st0rre del af bol igejerens indkomst. Boligej ere, der
har beta It afdraget deres Ia n og sidder i et g<Eldfrit hus ka n pa
grund af de store ejendomsskatter blive tvunget ti l at s<Elge. Det
er ikke acceptabelt, at ska ttesyste rnet bevi rke r at fo lk ikke kan
blive boende i deres ejen dom.

Ejendomsvce rdi skatten er omfattet af et skattest o , mens gr
undskylden ikke er omfattet af skattestopet, og vi i stige j arene
fre mover med op ti l 7 % om aret . En stig rling der ligger langt
over inflation og l(iln udvi kling. Boligejere vii saledes alt andet
lige opleve et fal d I realilil nnen efte r skatter i de kom mende

St0rrelsen af ejendom sskarte n er ogsa afh CEngig af, hvor i landet
man bor. Et lille hus i Herlev beska ttes hardere en d et start hus
i Ringk(llblng.

ar.

Udover fal dende re all(iln vii mange husejere op leve, at deres
ejen dom vii fal de i handelsvcerdi, da de stigende udgifter ti l
ejendo msskatter vii press e vcerdien af deres bolig ned, da nye
ejere vi i komp enseres for de stigende ejendomsskatte r. Beskat
ning af belig i Danrnark sker ikke pa grundlag af ebj ekti ve kriter
ier, som grun dens elle r boligens stlilrrelse, men pa et subjektivt
vurderingssystem.
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Et vurderingssystem, som er fyldt med fejl, som pavist af Rigsre
visionen. Der er ma nge boligejere, som i dag betaler en h0j re
boligskat, end de skulle, ford i den offentlige eje ndomsvurdering
er fejlb eh aeftet.

Det nuvaerend e beskatningssyst em af boligen diskriminerer
villaejere i forhold til lejligh edsejere, da vitlaer med stor grun d
beskattes hardere end lejligheder, selvom ejendommene har
sam me vcerdi. Vi llaejere med en lavere eJendomsv<Erd i end le
j lig heder, kan med det nuvCErende system beta le mere i eJen 
domss kat end en ejere af en dyrere lejlighed.

Beskatnlng af bolig er reel t en beskatning at for mue. Danmark
har afs kaffet formueskat af andre fo rm uegoder. Men hvis man
kan formuebeska tte boligen kan m an ogs~ l(l)bende beskatte
f.eks. vcerdi af frj bil eller fri m0bler. Mulighedern e er uendelig
for nye beskatn ingsmuligh eder.
Ejendomsbeskatningen i Danmark er i dag sa h(llj, at det true r
den private ejendomsret, da f<Erre og fce rre vii fa mulig hed for
at k0be en ejendom, eller mA k0 be en mi ndre bolig end deres
behov, fordi st(llrrelse af ejedomsska tterne g~ r, at de ikke ka n
k~be den bolig, de har behov for.
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EJendom sskarterne i Danmark er alt for hlilje, og skal ikke stige
i fremtiden. Derfor ~n s ke r vi en fastfrysning af ejendomsskat
t erne sa de Ikke stiger mere i de komm ende ar.
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Fortscettes pO bagsiden

For Oet Konser·vative Falkeparti er det afgl/1re nde, at en kom 
rnend e bo rgerlig regeri ng har sam en af sine hl/1jeste prioriteter,
at ejenda msskatterne i dag om liEgges saledes, at danskerne
i fre mtiden vii betale en betydelig m indre i ej en domsskat.
Beskat ning af bal ig skal derfor gennemga et total eftersyn sf!
Danmark far et nyt og re tfi€ rdigt system for beskat ning af bo lig.
Derfor vi i Det Kon servative Folkeparti arbejde for:
•
•
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Ejendo msskatt erne fastfryses omgaende
At en bargerlig regering siEn ker ejendoms skattem e
betyd eJigt

