Vad händer när vi genomför en basinkomst/medborgarlön till alla
medborgare och de som i övrigt är folkbokförda i Sverige, finansierat
med en automatiskt fungerande ”avgift” på innehavet av pengar ?
(PDF-filer) - R= Räntefrihet (ingen ränta) ... S=Nytt Skattesystem ... M= Medborgarlön eller Basinkomst - (PDF-filer)

En massa positiva saker för en mycket stor del, troligen minst 98 %, av befolkningen!
Alla folkbokförda får varje månad ungefär 11 000 kr insatta på ett personligt konto. Det gäller
även barn men där är det den eller de som är vårdnadshavare som bestämmer över
användningen.
Många bidrag försvinner, men kvarstår till de som har särskilda behov. Detta innebär att en
mängd kontroller och administration försvinner.
All inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter slopas. Skatteverkets viktigaste kvarstående
uppgift blir att sköta folkbokföringen eftersom denna ligger till grund för utbetalningen av
basinkomsten.
Detta medför lägre kostnader för administration och framför allt en stor minskning av företags
och egenföretagares kostnader för att tillhandahålla sina produkter. Därmed även en bättre
konkurrenskraft gentemot många importerade produkter och ett mindre behov av transporter,
bra för miljön.
Eftersom det är färre saker som behöver utföras blir det naturligt att minska den
genomsnittliga arbetstiden. Det betyder mindre stress men också att arbetsuppgifter som nu
har svårt att få tillräcklig personal får lättare att rekrytera.
Alla dessa goda ting finansieras genom att en automatiskt fungerande daglig minskning av
antalet kronor och ören på kontobehållningar och sedlar. Värdet på kronorna förändras inte,
bara mängden.
Har man pengar på ett konto hos en vanlig bank så sker minskningen bara på den delen av
behållningen som inte är utlånad. Det är varje dag den som faktiskt har pengarna som drabbas.
Detta innebär att den som vill köpa något gärna betalar i förskott och den som vill sälja något
gärna ger en räntefri kredit. Den genomsnittliga räntan kommer att minska eller t.o.m. bli
negativ. Därför blir det ytterligare prissänkningar på varor och tjänster men man kommer
givetvis att få betala för arbetet med själva låneverksamheten och värderingar och kontroll av
säkerheter m.m.
Den summa som dagligen försvinner ersätts varje månad av motsvarande antal kronor som
staten och den offentliga sektorn dels använder för utbetalning av basinkomster, löner till
anställda samt inköp av varor och tjänster.
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Det blir ekonomiskt lättare att bo på landsbygden och i mindre tätorter än i dag och färre stora
investeringsprojekt i storstadsregionerna.
Den dagliga minskningen av behållningen på konton och sedlar för att få detta att gå runt är
0,4 %, men den blir lägre på konton för främmande valutor, 0,1 % och ersättning för
kommunaliserad mark sätts in på konton med en minskningstakt på 0,01%.
Det är bara staten och kommunerna som kan sätta in pengar på detta konto för markinköp,
säljaren kan bara ta ut. Marken kommunaliseras gradvis för att hindra markspekulation.
Det finns naturligtvis mer positiva effekter men det största hindret blir säkert de som har
sådan makt och kunskap (tror de) och ifrågasätter varje punkt en var för sig i detta.
Där är problemet precis som en försvarsadvokat gör för att få en mördare fri. Ifrågasätta varje
detalj och att DNA exvis inte utförts på rätt sätt osv… Det var kanske då 5 som tittade på och
pekade ut mördaren men mördaren blev friad då allt skall vara utom all tvivel. Advokaten var
en erkänt skicklig och hyllad. Han sover nog skönt.
Vi kan lova att rättsväsendet kommer att bli mycket effektivare då alla system i dag är var och
en så komplicerade att överklagningar och annat tar sådan kraft och energi från rättsväsendet.
Exempel finns säkert på utredningar som tar flera år för att utreda, kanske en enkel stöld eller
så läggs brottet ner.
Medborgarlön/Basinkomst skapar trots allt en grundtrygghet för alla och ökar människans
inneboende styrka.
Det gillar vi, hoppas även Du gör det.
Tillsammans kan vi förändra och vi lovar att med Ert bidrag eller engagemang kommer vi
lyckas!
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