Olägenheter i dag med nuvarande skattesystem
(PDF-filer) - R= Räntefrihet (ingen ränta) ... S=Nytt Skattesystem ... M= Medborgarlön eller Basinkomst - (PDF-filer)

•

Systemet är krångligt, särskilt för de som driver mindre företag eller är egenföretagare.

•

För en vanlig anställd som inte har mer än sin avtalsenliga lön och bor i hyreshus är det
inte så invecklat eftersom arbetsgivaren skall lämna de flesta uppgifter som behövs.

•

Men han eller hon får i alla fall, genom skattens storlek och priserna på de varor och
tjänster vederbörande köper, betala för det extra arbete, varor, tjänster, lokaler och
utrustning som insamlandet och av kontrollen av dessa uppgifterna kostar.

•

Lite mer komplicerat blir det om man bor i en bostadsrätt och ännu mer om man har egen
villa och kanske ett fritidshus.

•

Är man sjuk och/eller arbetslös så blir dessutom fler uppgifter som skall lämnas, ofta varje
månad.

•

Vårt finansieringssystem för både offentliga och privata delen av samhället kräver för
mycket mänskliga och materiella resurser förutom tid som kunde använts till roligare,
intressantare eller viktigare ändamål.

MEN om vi får ett nytt skattesystem då…
-

blir det en mer avspänd tillvaro för de flesta bl a slipper man deklarera, betala
inkomstskatt mm.

-

blir det mindre konflikter.

-

blir det färre improduktiva arbetsplatser.

-

blir det en bättre tillvaro för människor, djur och växter.

-

blir det inga finanskriser.

-

slipper de ultrarika oroa sig för folkets ilska och de rika kommer att känna sig ”behövda”.
Bli viktiga stöttepelare i samhället, istället för plundrare.

-

blir skatten lägre då man spar in mycket på ineffektiva myndigheter som Skatteverket,
Arbetsförmedlingen m fl samt inte minst minska bankernas möjlighet att ”leka med
pengar, andras”.

-

blir det färre ärenden för Domstolarna då många överklaganden bl a försvinner.

-

kan den ”rätta” brottsligheten förhindras genom att ärendena fokuseras mot förebyggande
åtgärder.

-

får de rika det bättre och behöver inte som Joakim von Anka försvara sig mot Björnligan.

-

kommer det land som inför (R & S) först få en ökad konkurrenskraft.

Tillsammans kan vi förändra och vi lovar att med Ert bidrag eller engagemang kommer vi
lyckas!
Bli medlem i Dom kloka: Valfritt: 50 - 300 kr insättes på bankgiro 158 – 6288 alt. Swish: 072-341 50 91
(tv. klientmedelskonton tillhörande TBST Group)

Märkes Ditt namn och ort, gärna mailadress att vi kan sända stadgar.
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