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EFTER GENOMFÖRANDET AV Future For Alls NYA SKATTESYSTEM inträffar 

följande… 
 

- Mer pengar i plånboken…  

- Ökad köpkraft… 

- Bibehållen välfärd eller ännu bättre… 

 

Mer pengar i plånboken för de som idag inte har några alls är inte fel... tvärtom för de 1,5 % 

idag som har för mycket…  

 

se gärna…  

http://www.enklasidan.com/PDF/Nar_folk_far_mer_i_planboken_FAQ.pdf (Se i menyraden 

FAQ Kategori 2013 och nr 13 så landar Ni direkt där. PS! bara för Er som inte själva orkar 

läsa våra hänvisningar. Gäller hemsidan…  

http://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201820 som nu ändrat namn till Future For All 

och hemsidan… http://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201823 ) 

 

1) De som i dag är sämst betalda kommer att kunna köpa mer och de skall de få göra, men 

de som redan konsumerar mycket kommer att få minskade inkomster och köpa väsentligt 

mindre, anpassa sig till en mer normal nivå.. Man bör inte tveka om att det är de riktiga 

makthavarna som släpper ut mest… https://www.oxfam.se/blog/ny-rapport-globala-

ekonomin-gynnar-rikaste-procenten 

2) Man får en bättre situation för barn och studerande, inga studieskulder. 

Denna information och effekt finns beskriven i programmet RSM. 

3) Man får mer tid till att ägna sig åt kulturella saker, inte så resurskrävande, se avslutningen 

på Skattesystemet (S) och Ernst Wigforss yttrande (f.d. socialdemokratisk finansminister) 

och som följer här… ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle 

arbeta maximalt voro vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. 

Dansa, måla, sjunga – Ja, vad ni vill. Frihet!”  

Denna information finns beskriven i programmet RSM. 

4) Genomför vi detta i Sverige så kommer människor i andra länder att 

uppmärksamma detta och kommer att kräva motsvarande förändringar där, även för 

monotona eller förhållandevis enkla jobb. Vi får mindre migration p.g.a. ekonomiska orsaker 

och inga tiggare på gatorna. 

Denna information och effekt finns beskriven i programmet RSM. 

 5) Det minskar resandet eftersom det inte blir så billigt för våra f.n. rika inte kommer att 

kunna leva lika luxuöst. Bättre för miljön på många sätt då de bevisligen står för merparten av 

all ”nedskitning”… 

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/ddnlBB/klimatvandalen-ar-en-man-i-

kostym 
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EFTER GENOMFÖRANDET AV Future For Alls NYA SKATTESYSYEM inträffar 

följande… 

 

Ytterligare fördjupningar och effekter av ett nytt Skattesystem…  
 

 

1) Den konsumtion som de nu rika har möjlighet till på grund av sina ränteinkomster och 

utdelningar på aktiekapital kommer ju att minska ganska rejält när räntorna går ner till noll 

eller som de redan delvis gjort redan nu, blivit negativa. Aktiekapitalet är ju också stående på 

något avgiftsbelagt konto och utdelning på detta ägande blir nog ganska snabbt mycket låg 

eller noll.  

 

2) Detta innebär ju att konsumtionsmöjligheterna kommer att minska för dessa personer. De 

kommer ju inte heller att kunna köpa markområden eftersom dessa kommunaliseras och sedan 

hyrs ut till brukarna. Att det påverkar miljön positivt att reducera deras 

konsumtionsmöjligheter eller…  

 

3) Man kan dock äga hus med tomträttsavtal och hyra ut lägenheter i dessa vilket ger en 

inkomst men man får ju då bekosta underhåll och reparationer men det kommer ju inte att bli 

samma intäktsmöjligheter som i dag.  

 

Förmodligen blir det fler som flyttar ut på landsbygden med större möjligheter att odla och 

byta varor och tjänster med grannarna vilket totalt ger en ökad självförsörjning, som ju på 

många sätt nu visar sig vara värdefull. 

 

4) Bibehållen välfärd… De som i dag har små inkomster och svårt att klara sin ekonomi får 

med en stor förbättring av sin ekonomiska situation när en medborgarlön blir införd och 

skattesystemet helt förändrat och många varor och tjänster blir väsentligt billigare. 

 

Den som i dag har stora ränteinkomster och/eller utdelningar från sitt aktieinnehav kommer 

att få se sina inkomster från detta minska eller försvinna men kommer att ha samma 

medborgarlön och därmed del av välfärden genom medborgarlönen.  

 

Det händer ju, som vi just nu upplever, att företags intäkter plötsligt minskar eller helt upphör 

på grund av en pandemi eller konkurs. Då blir ju inte delägaren helt utan inkomster eftersom 

även han/hon får sin medborgarlön. 

 

Dygnsavgiften på pengar innebär dessutom att människor inte minskar sina inköp eftersom 

de gärna vill använda sin medborgarlön innan de betalar allt för många dygnsavgifter, 

Detta innebär i sig en stabilare och mer förutsägbar ekonomi vilket är till fördel för de 

flesta människor och företag 
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Notera mer än gärna att många av de Ultrarika äger företag och egendom blir egentligen 

vinnare då de tillför samhällsnytta i sitt agerande som företagare, däremot fördelen idag av ett  

ägande av pengar kommer inte finnas framtida möjligheter till. Normalt bör väl ändå vara att 

tjäna pengar på sin kärnverksamhet och inte pengar på pengar ? Hur skulle det se ut för ett 

Städföretag som då slutade städa och istället tjänade pengar på pengar ? Ja inte bra för någon 

vem städar då ? eller… 

 

Många glömmer syftet med pengar ”Pengar skall vara ett hjälpmedel för att samhällen skall 

kunna bedriva handel med varor och tjänster”… tänk efter mer än gärna om syftet med 

pengar är så i dagens samhälle !!?? 

 

Institutioner som banker mm som idag allt mer övergått i rollen som ägare av pengar, att tjäna 

allt mer pengar på detta ägande kommer att återgå till sin kärnverksamhet, att serva 

medborgarna och företagen med betalningsförmedling och långivning. Troligtvis kommer 

bankerna sluta med ränta då räntemekanismen skapar att de inte blir konkurrenskraftiga mot 

räntefria institutioner som tar betalt för faktisk kostnad, egentligen som vilka företag som 

helst. 

 

Visst är väl det bra att banker skall syssla med sin kärnverksamhet, serva medborgarna och 

företagen ? 

 

På Future For Alls hemsida så finns allt mer att läsa då vi bytt namn och merparten av info 

finns på denna hemsida… http://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201820 

 

Hoppas på överseende att vi inte haft tid att överföra ett mycket digert material från denna 

hemsida till Future For Alls hemsida… http://enklasidan.com/index.php?kundnr=300201823  

 

Föreningen Future For All 

maj 2020     
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