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Kan Dom Klokas enkla skattesystem förhindra bedrägerier ? 

”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.”  

 

Skall vi fortsätta vårda ”systemet” som kan dölja så mycket pengar och sveper över det 

vanliga folket som en tsunami eller… Systemet som är så komplicerat att inte ens de som är 

experterna förstår det… = samhällslabyrinten där vi som robotar befinner oss, helt 

kontrollerade av myndigheterna som sitter i flygledartornet och styr oss.  

 

Många människor ser med beundran på dem som i dagens samhälle har mycket pengar och 

hoppas att de själva skall hamna i samma situation och imponera på eller bli beundrade av 

andra. Då är det uppenbarligen lätt att nappa på erbjudanden som ser ut att snabbt leda till 

målet.  

 

Pyramidspel av olika slag är ingen ny uppfinning, på 1600-talet blev det rusning efter vissa 

holländska tulpanlökar som till slut kostade fantasibelopp och allt slutade med en rad stora 

förluster för de flesta deltagarna. De som började med Bitcoin tjänade stora pengar men 

många som kom in senare har gjort förluster. 

 

I USA gjorde finansfirman Bernard L Madoff Investment Securities så att man tog emot en 

summa och lade till egna pengar och betalade med dessa ut en vinst som dels var 

anmärkningsvärt stor, dels uppgavs komma från några mycket förmånliga investeringar.  

 

Ett ex från den stora världen, se länken här https://www.svd.se/historien-om-bernard-madoff. 

 

Detta lockade nya investerare och samma förfarande upprepades sedan gång på gång med allt 

fler investerare som satsade allt större summor och när det hela till slut sprack i december 

2008 efter 20 års verksamhet blev den totala förlusten för de då inblandade motsvarande 500 

miljarder svenska kronor.  

 

Slutpunkten orsakades av att ett flertal kunder begärde att få göra stora uttag i den snabba 

nedgången på börsvärden som då skedde på börsen i New York. 

 

Det hade för de allra flesta inblandade varit betydligt bättre att befinna sig i en ekonomi av det 

slag som föreningen Dom Kloka förespråkar. Där finns inte utrymme för spekulationsbubblor 

men de som har stora inkomster på grund av produktion av bra varor eller tjänster riskerar inte 

heller att göra stora förluster.  
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Kan Dom Klokas enkla skattesystem förhindra bedrägerier ? 

”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.”  

 

Spekulationsbubblorna, en av de värsta… 500 miljarder!!!… 500 miljarder!!!… ingen 

upptäckte nå´t på 20 år… 20 år… Se denna länk… aktade människor i ett skynke bakom ett 

ogenomträngligt finansiellt system… flera tusen människor försvann i självmord och ner i 

misären… puh…  

 

MED DETTA SKATTESYSTEM är det omöjligt att genomföra…  

http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori

2.pdf 

 

Det blir även omöjligt föra pengar utomlands i ”penningtvättande syfte”… 

http://www.enklasidan.com/PDF/Utlandsbetalningar_och_avgifter_FAQ_ori.pdf 

 

Utdrag ur filen om nytt (S) Skattesystem ovan så uppstår bl a följande: 

 

”Vi tar bort moms, arbetsgivaravgift, inkomstskatt, fastighetsskatt m.m. och därmed 

sammanhängande administration. I stället inför vi en automatisk daglig minskning av antalet 

kronor och ören som finns på alla konton och sedlar. Detta förbilligar varor och tjänster och 

medger arbetstidsförkortning.”  

 

Skatteeffekten för en vanlig medborgare blir att Du betalar en skatt mellan 0-11% med 

förbättrad välfärd på köpet.   

 

Hela Sverige kommer att leva, företag, medborgarna… frihet. 

 

Dessutom medger Dom Klokas skattesystem den minskning av den totala konsumtionen som 

nyss avgivna rapporterna om pågående och förväntade temperaturhöjningar visar är absolut 

nödvändig om vi människor skall kunna fortsätta att leva under drägliga förhållanden. 

 

Se vidare hur programmet RSM löser miljöfrågan effektivt… 

http://www.enklasidan.com/PDF/20190322_Tillvaxt_Krympning_av_ekonomin_oriA.pdf  

 

Det går inte komma undan påståendet att vi måste öppna ett parti med detta program då vi har 

enkla smarta lösningarna utanför det politiska spelet som mera präglas av makt och mycket 

prat och lite genomförande. Diskussionerna utan egentliga lösningar tär speciellt då man 

upplever att fokus mera är att kritisera varandra och diskutera allt utom de grundläggande 

felen i samhället.  

 

Maila oss gärna förslag på drivna människor med stort samhällsengagemang runt om i 

Sverige på Politikerforslag@Domkloka.se   
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