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Pensjonistpartiet og eiendomsskatt
Pensjonistpartiet, fra topp til bunn, er mot eiendomsskatt. Vi mener at dette er en
usosial og sterkt urettferdig heving av det generelle skattenivået. Den rammer
hardt de som har lite fra før. Skatten må derfor fjernes i alle kommuner.
For å ta et eksempel.
En aleneboende pensjonist/minstepensjonist har sitt hjem i sentrum eller sentrumsnære
områder. Taksten på eiendommen er satt til 3 millioner. Hun/han vil etter den laveste satsen
få en tilleggsbelastning på 4000 kr årlig. Erfaringen har så vist at når første år med minste
sats er over, ja da øker grådigheten i kommunen omvendt proporsjonalt med viljen til å
prioritere, og satsen økes raskt opp mot maksimum på 7 promille. Årsbelastningen er
dermed oppe i hele 14.000 kr. Dette vil føre til at mange vegrer seg for å bo i eget hjem og
går til det drastiske skrittet å selge boligen for å kunne greie å opprettholde en verdig
livsstandard. Alternativt kan det være aktuelt å oppta lån for å kunne fortsette å bo i
selvbygget og gjeldfritt hus.
Pensjonistpartiet mener det er hensynsløst å legge så store byrder på enkeltmennesker at de
tvinges til å selge familiehjemmene eller å måtte oppta lån for å kunne betale skatten. Det skaper
utrygghet og fortvilelse for mange av de som har slitt og betalt skatter og avgifter for å sikre seg et
trygt bosted. Derfor er vi motstander av eiendomsskatten. Derfor vil fortsette å protestere høylytt
på vegne av alle de som rammes av maktpolitikernes vegring mot å prioritere innenfor rammene av
ordinære skatter, avgifter og gebyrer.
Eiendomsskatt er ikke av ny dato. Grunnen til at det fremdeles finnes kommuner som har holdt
igjen på denne ordningen, er at den for mange politikere og av vanlige mennesker blir oppfattet
som usosial og urettferdig. I realiteten går den ut på å skattlegge enkeltmenneskers hjem og
fritidsbolig som det er betalt skatt og avgift på opptil flere ganger.
De fleste partiene som går inn for eiendomsskatt kjenner godt til de negative sidene ved skatten.
Når de likevel velger å innføre den, er det kun for å finansiere egne ønskedrømmer, statusprosjekter
og for å slippe ubehagelige prioriteringer i kommuneøkonomien.
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