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Spørgsmål

Vil ministeren redegøre for, hvor meget de danskere, der ifølge den offentlige ejendomsvurdering ejer de henholdsvis 10 og 100 dyreste huse i Danmark, vil få i skattelettelse
både samlet og gennemsnitligt, hvis skattestoppet på boliger fortsætter indtil 2025, og
hvis rentefradraget samtidig fastholdes som foreslået af Socialdemokratiet i deres oplæg
”Stol på Danmark. Socialdemokratiets oplæg til forhandlingerne om regeringens 2025plan” offentliggjort den 21. september 2016 på Socialdemokratiets hjemmeside? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvor meget de enkelte får i skattelettelser for
hvert af årene i perioden 2020-2025 og samlet set for perioden i forhold til en situation,
hvor skattestoppet på boliger ikke fortsætter indtil 2025, og hvor rentefradraget gradvist
nedsættes fra 2020.
Svar

Ejendomsvurderingerne for de enkelte ejendomme er offentliggjort på www.skat.dk.
Ejerforholdene til ejendommene er også offentligt tilgængelige. Det er dermed muligt at
identificere de pågældende ejendomme og de personer, som ejer ejendommene.
Spørgsmålet indebærer således, at der bedes om beregninger på baggrund af identificerbare personers indkomst- og skatteforhold. Det bemærkes i den forbindelse, at en besvarelse af spørgsmålet også vil kræve anvendelse af skattemæssige oplysninger, som ikke er
offentligt tilgængelige fx de pågældende personers og deres eventuelle ægtefællers personlige indkomst og kapitalindkomst.
Det er min principielle holdning, at der bør udvises tilbageholdenhed med at besvare
spørgsmål om navngivne/identificerbare personers skatteforhold. Det gælder, uanset om
oplysningerne videregives som et samlet/gennemsnitligt beløb, når der er tale om en så
snæver personkreds, som det er tilfældet her. Jeg ønsker derfor ikke at levere de ønskede
oplysninger. Det mener jeg også er i overensstemmelse med den linje, som tidligere skatteministre har lagt i forhold til lignende spørgsmål.
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