Logovarianter
Positiv - 2 farger:

Positiv - 1 farge:

Negativ - 2 farger:

Negativ - 1 farge:

DETTE MENER
PARTIENE:

AP

Høyre

Frp

KrF

Sp

Bør skattesystemet
brukes mer
aktivt for å
stimulere
ønsket atferd?

Minst mulig. Skattesystemet skal
i første omgang sikre inntekter til
fellesskapet og bidra til omfordeling.
De med de bredeste skuldrene bærer
den tyngste børa. Skattesystemet
bør så langt det er mulig være skrudd
sammen slik at det bidrar til minst
mulig eff ektivitetstap i økonomien og
at investeringer gjøres uten at det er
skattemotivert.

Høyre mener at et godt
skattesystem skal
stimulere til arbeid,
verdiskaping, sosial
mobilitet og miljøvennlige
løsninger.

Nei. Vi bør ha lave satser,
brede grunnlag, nøytralitet, store bunnfradrag og
færre særfradrag. Lavere
avgifter kan benyttes til
å påvirke adferd.

Ja, særlig for å fremme en sunn og miljøvennlig
adferd.
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Er dagens skattenivå fornuftig,
eller bør skatten senkes/
økes?

Økes. Arbeiderpartiet går til valg på
å styrke skole og eldreomsorg. Det
betyr at de som har litt mer også må
bidra mer.

Senkes. Høyre går til valg
på å gjennomføre skattereformen med lavere
skatt for bedrifter og
personer, og vil samtidig
vurdere nye moderate
lettelser som kan bidra
til å sikre omstilling og
vekst i økonomien, nye
arbeidsplasser og til å
styrke norsk eierskap.

Skattene bør senkes for
folk flest og bedriftene;
leve av egen inntekt
– styrke arbeidslinjen –
større verdiskapning og
flere arbeidsplasser

Ja. Dagens nivå er fornuftig.

Lit
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Hvem betaler
evt for lite/mye
skatt?

Arbeiderpartiet går til valg på et mer
progressivt skatteopplegg. De som
tjener under 600.000kr vil betale noe
mindre i skatt. De med inntekter over
en million og de som har formue vil
måtte betale noe mer.

Høyre mener at det
kan være aktuelt å
redusere skatten både
for bedrifter og personer
dersom det kan bidra
til å stimulere til arbeid,
verdiskaping, sosial
mobilitet og miljøvennlige
løsninger.

Fremskrittspartiet har i
regjering senkes skatteog avgiftsnivået for folk
flest, men vi er ikke i mål.
Folk flest bør i fremtiden
betale mindre i skatter
og avgifter enn de gjør i
dag. Dette gjelder særlig
folk i jobb og norskeide
arbeidsplasser.

Vi trenger reduserte skatter i tråd med skatteforliket på selskapsinntekt, personinntekt
og formuesskatten på arbeidende kapital.
Samtidig faller oljeinntektene og befolkningen
blir eldre. Det gir behov for å balansere skattelettelsene med økte skatter og avgifter på
andre områder.
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Bør arveavgiften
gjeninnføres?

Nei. Arbeiderpartiet går ikke til valg på
å gjeninnføre arveavgiften

Nei

Nei

Nei. KrFs program sier ingenting om å gjeninnføre arveavgiften.
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Bør formuesskatten
senkes?

Nei. Det er viktig at de som har mest
også er med å bidrar til fellesskapet.

Ja, og på sikt fjernes helt.

Ja, ved å øke bunnfradraget betydelig.

Ja. KrF vil opprettholde formuesskatt på
private formuer som i mindre grad påvirker
investeringer og sysselsetting. Formuesskatten på arbeidende kapital investert i bedriftene,
derimot, bør reduseres av hensyn til investeringer og sysselsetting.
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Bør dokumentavgiften
fjernes?

Nei. Det er ikke en del av det vi går til
valg på.

Nei. Høyre har valgt
å prioritere andre og
mer vekstfremmende
skatte- og avgiftslettelser enn fjerning av
dokumentavgiften.

Ja

Ja. KrF vil utrede en ny ordning med sikte på
å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig
finansiert ved innføring av en viss skatt på
verdiøkning ved salg av egen bolig.

Se
til

Bør primærboliger skattelegges hardere?

Nei. Det er ikke en del av det vi går til
valg på.

Nei

Nei

Nei

Ne

Bør vi innføre
en nasjonal
eiendomsskatt?

Nei. Det er ikke en del av det vi går til
valg på.

Nei

Nei, eiendomsskatten
bør fjernes i sin helhet

Nei

Ne

Bør boliggevinster på
primærbolig
skattlegges?

Nei. Det er ikke en del av det vi går til
valg på.

Nei. Høyre støtter dagens
system med fritak for
gevinstbeskatning på
salg av privatbolig gitt
noen forutsetninger.

Nei

Ja. KrF vil utrede en ny ordning med sikte på
å fjerne dokumentavgiften ved kjøp av bolig
finansiert ved innføring av en viss skatt på
verdiøkning ved salg av egen bolig.
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Bør avgiftene
på alkohol og
tobakk økes?

Ja, avgiftene på alkohol og tobakk vil
kunne øke noe.

Nei. Høyre ønsker å
videreføre alkohol- og
tobakksavgifter om lag
på dagens nivå.

Nei, senkes
for å begrense
grensehandelen

Ja, en moderat justering. Økte alkohol- og
tobakkavgifter vil bidra til at samfunnets
kostnad ved forbruk av disse varene blir bedre
reflektert i prisen. Dette vil redusere forbruket
og gi store gevinster både samfunnsøkonomisk
og ikke minst for mange barn som blir skadelidende for voksnes alkohol- og tobakksbruk.

Ja.
lig
de
sa
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Nei. Vi mener prinsipielt at skattesystemet er dårligere egnet til å
påvirke atferd enn andre politiske
virkemidler som for eksempel støtteordninger og avgifter.

Ja, det er et stort potensiale til å bruke skattesystemet mer
aktivt for å stimulere til at det skapes flere arbeidsplasser
over hele landet, og bidra til å at det blir mer lønnsomt å velge
miljøvennlig i hverdagen.

Ja. I SVs tre siste alternative budsjetter har folk med vanlige
og lave inntekter fått større skattekutt enn i regjeringens
budsjetter.

Liten økning. I vårt alternative statsbudsjett for 2017 forslo vi endringer
i skattesystemet som innebar lavere
skatt for folk flest og høyere skatt
for dem som har aller mest.

Venstre mener det samlede skatte- og avgiftsnivået er fornuftig i dag, men ønsker å forenkle og forbedre skattesystemet
slik at det bidrar til verdiskaping og nye arbeidsplasser. Et
bredere skattegrunnlag gir mulighet til å øke statens inntekter,
samtidig som skattesatsen kan senkes.

Økes. Det er ikke noe mål i seg selv å øke skattene. Men om
vi skal bevare og styrke velferden, må skattenivået økes i
årene som kommer.

Senterpartiet er tilhenger av et mer
progressivt skattesystem, det vil
si at vi ønsker å senke skattene for
folk flest relativt til dem som tjener
mest. I tillegg mener vi at skattesystemet må innrettes slik at norske
bedrifter ikke blir diskriminert
overfor utenlandske – dette innebærer relativt lavere skatt for norske
bedrifter jevnført med utenlandske.

De som skaper arbeidsplasser betaler for mye skatt, mens de
som forurenser mye betaler for lite for det.

SV mener skattesystemet må belønne arbeid mer, og heller
skattlegge formue, arv og eiendom mer. Det vil gjøre at hver
enkelt sitter igjen med mer av sin egen innsats.

Nei. Arveavgiften slik den var innrettet, var en usosial skatt som rammet
middelklassen, men ikke dem som
har aller mest.

Nei

Ja, men med høyere bunnfradrag enn tidligere slik at mindre
arvebeløp ikke blir avgiftsbelagt. Det er merkelig at det
skal være langt mer skatt på å jobbe og bidra til samfunnet,
mens det å motta stor arv skal være helt skattefritt.

Bunnfradraget i formueskatten
bør økes, slik at bare de rikeste må
betale formueskatt. I tillegg bør
formueskatten på såkalt arbeidende
kapital, dvs. driftsmidler og aksjer,
reduseres ytterligere.

Ja. Formuesskatten sikrer at de med de største formuene
bidrar mest til felleskapet, men utgjør også en betydelig
belastning for næringslivet.

Nei, SV vil heller at skatt på arbeid skal senkes.

Senterpartiet har ikke tatt stilling
til dette.

Venstre har ikke gått inn for å endre eller fjerne dokumentavgiften pr. nå, men det kan vurderes i forbindelse med andre
skattereformer i neste periode.

Ikke som et isolert grep, men det bør være en del av en
større omlegging av skattlegging av eiendom. Dokumentavgiften rammer kanskje i særlig grad unge som gjerne flytter
oftere, for eksempel på grunn av familieforøkelse. Det bør
derfor utredes om avgiften kan ilegges ved salg heller enn
kjøp, eventuelt forandres som del av en større omlegging.

Nei.

Nei

Ja. Eiere av primærboliger nyter godt av rentefradrag og
lavere verdsetting i formuesskatten. SV ønsker derfor å
redusere skattefordelene ved å øke skatten på primærboliger, men kompensere med lavere inntektsskatt. Det vil de
fleste tjene på.

Nei.

Nei, Venstre ønsker ikke å innføre nasjonal eiendomsskatt,
men å gi kommuner større frihet til å ha ulike nivåer på eventuell kommunal eiendomsskatt utfra lokale vurderinger. Vi vil
også gi kommuner mulighet til å gi fritak fra eiendomsskatt for
miljøvennlige bygg.

Ja. Vi foreslo i vårt alternative statsbudsjett for 2017 å
gjeninnføre fordelsbeskatningen av bolig, men på en slik
måte at de aller fleste samlet sett kommer ut i pluss i forhold til dagens skattenivå.

Senterpartiet har ikke tatt stilling
til dette. Vi mener at bolig ikke skal
være et spekulasjonsobjekt, men et
hjem.

Nei, Venstre går ikke inn for endringer i skattereglene for
gevinst på salg av primærbolig i neste stortingsperiode.

SV har ikke foreslått det, men det bør vurderes som en
del av en helhetlig omlegging for å skape et mer stabilt og
rettferdig boligmarked.

Ja. Senterpartiet mener det er rimelig at prisen på en vare representerer
de skadevirkningene den påfører
samfunnet.

Ja og nei. Venstre vil ha høyere avgift på brennevin og lavere
avgift på øl og vin, med et samlet avgiftsnivå omtrent på
dagens nivå, samt redusere alkoholavgiftene for småskalabryggerier. Det kan også være aktuelt å øke tobakksavgiftene
noe for å få flere til å slutte å røyke, men det viktigste er å gjøre
hjelpemidler for folk som vil slutte mer tilgjengelige.

Det er ikke noe mål å øke disse avgiftene ytterligere.
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