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En enhetlig fastighetsskatt för alla bostäder och reformerad reavinstbeskattning.  
 
Det finns flera skäl för att fastigheter bör beskattas. En fastighet flyttar inte på sig när den beskattas, 
vilket skiljer den från nästan alla andra skattebaser och gör den till en samhällsekonomiskt effektiv 
skatt. Skattebördan bör också vara densamma oavsett om en person väljer att placera sina pengar på 
banken och hyra sin  
 
Sammanfattning16bostad eller väljer att använda pengarna för att köpa sin bostad. Fastig 

hetsbeskattning skapar större likformighet i detta avseende. Det finns dessutom fördelningspolitiska 

motiv för en fastighetsskatt. Bostadsägare har i genomsnitt en starkare finansiell position än de som 

hyr sin bostad, och korrelationen mellan inkomst och värdet av bostad och fritidshus är särskilt stark 

högst upp i den ekonomiska fördelningen.  

Vi föreslår följande: 

• Alla fastigheter bör beskattas i relation till sitt marknadsvärde. Vi anser att en skattesats på 1 

procent av taxeringsvärdet är rimligt med hänsyn till hur kapitalinkomster beskattas. Detta är lägre 

än nivån som sattes i skattereformen 1991 men högre än dagens nivå.  

• Skatteskillnaden mellan småhus och bostadsrätter är oskälig och bör avskaffas. Detta sker 

lämpligen genom att bostadsrätters taxeringsvärde harmoniseras med övriga privatbostäders 

taxering och taxeras med samma skattesats som övriga fastigheter. 

• En begränsningsregel som minskar fastighetsskatten för hushåll med låg inkomst bör införas så att 

denna regel gäller samt-liga hushåll, och inte enbart pensionärer som i dag. 

• En mildare beskattning av kapitalvinster från bostadsaffärer bör genomföras. Vårt förslag innebär 

att den årliga normalavkastningen dras bort (eftersom den beskattas med löpande fastighetsskatt) 

och endast realisationsvinster därutöver beskattas. 

• Stämpelskatten är en ren flyttskatt som minskar omsättningen på bostadsmarknaden och bör 

därför avskaffas.  

• Benämningen »kommunal fastighetsavgift« är vilseledande och bör ersättas med den korrektare 

benämningen »statlig fastighetsskatt« – eftersom det är fråga om en skatt, inte en av-gift, och 

intäkterna tillfaller staten. 
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