ENØJET SKÆVERT FRA REALKREDITFORENINGEN
Retsforbundet advarer om at risikoen for boligbobler forøges hvis grundværdier erstattes med
ejendomsværdier som beskatningsgrundlag.
Det er hverken klogt, retfærdigt eller rimeligt når Realkreditforeningen foreslår at afskaffe grundværdien helt som
skattegrundlag.
Det udtaler Retsforbundets politiske ordfører Poul Gerhard Kristiansen i en kommentar.
Grundværdiernes variation afspejler den økonomiske udvikling i samfundet og burde i stedet have langt større vægt i
vurderingerne. Det er muligt SKAT kunne vurdere mere omhyggeligt end de gør nu, men man kan ikke modsige
princippet om at grundværdien eller beliggenhedsværdien er det, som er tilbage, når ejendommens værdi er trukket
fra.
Det, Realkreditforeningens direktør Karsten Beltoft kalder uigennemskuelige og ustabile grundværdier er i
virkeligheden det termometer, der viser konjunkturerne. Hvis man vælger at se bort fra det blæser man ekstra luft i
nye boligbobler.
Dårlig rådgivning fra finanssektoren har tidligere haft katastrofale følger, som da Finansrådet fik den daværende
borgerlige regering at gennemføre en række lempelser af lån og beskatning af ejendommen. Det var en næsten
kriminel skævert.
Resultatet var boligbobler og friværdifest for de få; en kolossal skæv fordeling mellem generationer, mellem ejere og
lejere og et ”Big Bang”, der har givet insolvens, tvangsauktioner, arbejdsløshed og menneskelige ulykker.
Vi har ikke brug for flere skæverter fra finanssektoren. Vi har brug for at ophæve tabuet i den politiske debat om
grundskyld og ejendomsbeskatning – som uafhængige økonomer igen og igen har efterspurgt – og i stedet få en
nødvendig afbalanceret, socialt retfærdig og bæredygtig skattepolitik med en langt større beskatning af de
fællesskabte og naturskabte værdier, siger Poul Gerhard Kristiansen.

Fakta
Retsforbundet blev stiftet d. 21. oktober 1919 af tilhængere af den amerikanske økonom Henry George.
I begyndelsen var meningen, at vi ville skabe en fri, politisk forening og ikke et parti – deraf navnet.
Partiet har kollektiv ledelse, der består af 7 demokratisk valgte medlemmer.
Vi sad i folketinget i de fleste perioder fra 1924 til 1981.
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