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Betænkning
over

Forslag til folketingsbeslutning om offentlige ejendomsvurderinger og
tilbagebetaling af for meget opkrævet skat
[af Ole Birk Olesen (LA) m.fl.]
1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 2. oktober 2013 og
var til 1. behandling den 1. november 2013. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.
Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.
2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.
Enhedslistens medlemmer af udvalget udtaler, at Enhedslisten er enig i, at der er meget store problemer med ejendomsvurderingerne – problemer, der især voksede under den
forrige regering, selv om de daværende skatteministre kendte hertil. Enhedslisten har desuden den opfattelse, at der skal
ske tilbagebetaling til dem, der har betalt for meget, men
mener, at der først skal skabes et grundlag for at beregne en
mere dækkende ejendomsvurdering og for at vurdere, hvem
der har betalt for meget, og for hvilken periode en tilbagebetaling kan ske.
Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.
Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter, at regeringen pålægges at undersøge de offentlige ejendomsvur-

deringers rigtighed til bunds og sikre, at de borgere, der siden 2003 har betalt for meget i ejendomsskat på baggrund af
fejlagtige ejendomsvurderinger, automatisk får tilbagebetalt
deres penge. Liberal Alliance foreslår, at forslaget finansieres ved mindre vækst i det offentlige forbrug end de 0,6 pct.,
som regeringen lægger op til. Dansk Folkeparti støtter ikke
denne finansiering, men da vi endnu ikke ved, hvor stort et
beløb der skal betales tilbage, og da dette først vides på et
senere tidspunkt, mener vi i Dansk Folkeparti ikke, at man
skal lægge sig fast på, hvorledes dette skal finansieres allerede nu.
Alligevel kan Dansk Folkeparti støtte forslaget, da partiet
finder det vigtigt, at de boligejere, som har betalt for meget i
ejendomsskatter, får deres penge tilbage.
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og
Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og
havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
eller politiske udtalelser i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller
et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/
mindretal ved afstemning i Folketingssalen.
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