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Øk eiendomsskatten! 
RETTFERDIGHET: Eiendomsskatten er en av de beste skattene vi har. 
Den er rettferdig, og den gjør lite skade på økonomien. Likevel er den 
altfor lav. 
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Alle kommuner tar den høyeste skatten på inntekt og formue som staten tillater. Det finnes kun én 
kommunal skatt velgerne kan påvirke: Eiendomsskatten. Valgkampen burde handle om dette, og du 
burde kreve høyere eiendomsskatt. Gjerne vekslet mot lavere skatt på arbeid og kapital. 
Eiendomsskatt skader ikke økonomien. Staten må kreve inn skatter for å kunne tilby pensjoner, 
omsorg, skole osv. Problemet er at skattene reduserer størrelsen på kaken (verdien av alt som blir 
produsert) og gjør at ressursene blir utnyttet på en dårlig måte. Men hvordan kreve inn mye skatt uten 
å skade økonomien? Økonomer har et godt svar: Sats på skatter som i liten grad endrer folks adferd 
og ressursbruk. Dette "Ramsey-prinsippet" betyr lav skatt på kapital som lett kan flyttes utenlands 
(som f.eks. skip) og lav skatt på arbeidskraft som påvirkes mye av lønn og skatt (som 
arbeidsinnsatsen til gifte kvinner med små barn). Skatt på eiendom er faktisk et skoleeksempel på 
kapital som kan beskattes hardt uten å skade økonomien. Eiendommen ligger fast, uansett hvor høy 
skatten måtte bli. Eiendomsskatt er derfor en effektiv måte å finansiere det offentlige på uten å skade 
økonomien. 

Avveining.  
Den minst skadelige skatten ville faktisk være at alle betalte et fast beløp, uavhengig av inntekt og 
formue (som Thatchers upopulære Poll Tax i Storbritannia). Men dette er svært urettferdig fordi de rike 
har større evne til å betale enn de fattige. Problemet for staten er at de mest rettferdige skattene ofte 
er de mest skadelige. Unntaket er eiendomsskatten: Den er hverken urettferdig eller til skade. Selv om 
det sikkert hisser opp mine naboer, vil jeg nå argumentere for at høy boligskatt faktisk er svært 
rettferdig.  

Omfordeling.  
De fattigste i vårt samfunn er leieboere. De har sin formue i form av bankinnskudd og kontanter. 
Middelklassen eier sin egen bolig og har store deler av sin formue plassert i eiendom. For de rikeste er 
egen bolig kun en del av formuen. Høy eiendomsskatt er derfor omfordeling fra middelklassen til de 
fattige. 

Hvis de rike er rike fordi de har jobbet hardt, vil folk flest si at det er urettferdig å straffe dem med høye 
skatter i ettertid. Men hvis rikdom skyldes flaks og ikke innsats, mener mange at omfordeling er 
rettferdig. Folk som kjøpte bolig i Oslo i 1990, har fått investeringen mangedoblet. Flaks. De som 
kjøpte bolig på øya Senja, har sett boligen falle i pris. Uflaks. Høy eiendomsskatt bidrar derfor til 
rettferdig omfordeling fra de heldige til de uheldige. 

Boliger subsidieres.  
La meg vise dette med et eksempel: Tenk deg en person som skal investere et par millioner. La oss si 
at valget står mellom å kjøpe en egen bolig og å starte en bedrift. Hvis han starter en bedrift, må han 
leie et sted å bo. Dessuten må det betales skatt av arbeidernes lønn og av overskuddet i bedriften, og 
han beskattes også når avkastningen tas ut av bedriften for å betale husleien. Men hvis han kjøper 
bolig, blir det lav skatt. Avkastningen på egen bolig er at han kan bo gratis i stedet for å måtte betale 
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leie. Eiendomsskatten er ment å skulle beskatte denne avkastningen. Men boliginvesteringen kan 
også hjelpe investoren til å slippe unna formuesskatt. Skatteverdien av boliger ligger nemlig langt 
under den reelle verdien, slik at formuen skjermes for skatt. 

Hva må til for å sidestille boligsparing med for eksempel banksparing? Med en rente på for eksempel 
fire prosent betaler man 1,1 prosent av sparebeløpet i skatt (pluss eventuell formuesskatt). For at 
boligkapital skal beskattes like hardt som banksparing, må eiendomsskatten derfor økes til 1,1 prosent 
av markedsverdien av boligen. Kommunene kan kreve en skatt på usle 7 promille av skattetaksten, så 
det er langt igjen til bank og bolig er sidestilt. 

Råd til å bo? 
Middelklassens argument mot eiendomsskatt er at "man må ha råd til å bo i sitt eget hus". Det er sant 
at det kan bli mye skatt for eksempel for en enslig pensjonist som har hatt flaks og eier et stort hus på 
beste vestkant i Oslo. Men det problemet har en enkel løsning: Staten kan gi alle med lav inntekt 
utsettelse på skatten med pant i boligen. Pensjonisten vil i så fall sjelden trenge å betale skatten selv. I 
stedet kan han bygge opp en skattegjeld til staten. Ved arveoppgjøret krever staten inn gjelden, slik at 
arvingene betaler skatten til slutt. Med f or eksempel to prosent boligskatt vil det ta 50 år før gjelden 
overstiger verdien av huset (gitt at husprisen holder tritt med rentene på skattegjelden).  

I denne saken taler middelklassen for sin syke mor: De er mot eiendomsskatten fordi de betaler den. 
Jeg har til gode å høre argumentet at "skatt på profitt er urettferdig fordi bedriftsbyggere tvinges til å 
selge livsverket sitt for å få råd til å betale skatten". 
Jeg er ingen tilhenger av høye skatter. Unntaket er eiendomsskatten. Hvis jeg var Jens, ville 
jeg økt den og heller redusert skatten på formue og arbeid. 
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