Ny skatteform löser problemen (lätta versionen)
(OBS! Vi har nu, 2018, vidareutvecklat det beskrivna systemet så att färre konton krävs och ett mindre antal
betalningar. Dessutom är hanteringen av internationella betalningar förenklade och förtydligade.)

Det finns ett enkelt sätt att lösa problemet med växande skuldsättning och arbetslösheten. Det är en
automatisk daglig avgift på innehavet av pengar, men inte på ägandet av fordringar. De flesta blir då
intresserade av att låna ut sina pengar för att slippa skatten, även om räntesatsen är noll eller t.o.m.
negativ. Resultatet blir stabil prisnivå eftersom ränta på pengar orsakar inflation, inte bromsar den
som många politiker och ekonomer fortfarande tror, även Riksbankens styrelse.
En sådan avgift är enkel att införa, både för sedlar och för pengar på konton. Avgiften samlas aldrig
in, den märks bara genom att summorna på konton minskar och att sedlar har en tabell som anger
värdet vid olika tidpunkter. En streck- och punktkod på sedeln kan avläsas och programmet i
läsaren räknar ut aktuella värden som automatiskt förs över till affärens kassaregister.
Den summa som dagligen försvinner på konton och sedlar gör att den offentliga sektorn kan betala
ut motsvarande belopp som löner och för inköp av varor och tjänster samt en basinkomst till alla
folkbokförda i landet. Det behövs ingen kontrollapparat för att hålla reda på hur mycket pengar var
och en har, ingen administration för inkomstskatt, moms eller arbetsgivaravgifter. Svartarbete blir
automatiskt vitt. Basinkomsten (Medborgarlön) blir tillräckligt stor för att leva på. Studie- och
barnbidrag, lån för studier, och det mesta av försörjningsstöd och sjukersättning försvinner.
Normalarbetstiden kan minska. Mindre stress ger friskare människor.
Den avgift som behöver tas ut är c:a 0,4 % per dygn. Varje folkbokförd får ett särskilt konto på
vilket några års basinkomst kan lagras utan den avgift som tas ut på andra konton. Alla, även
företag och turister, som växlar in utländska valuta, får ett avgiftsfritt valutakonto.
Spekulation i mark och naturresurser förhindras genom kommunalisering. Ersättningen till ägarna
sätts in på ett konto med betydligt lägre avgift, förslagsvis 0,004 % per dygn. Kommunen hyr ut
marken. Priset bestäms genom offentlig auktion, kontraktstiden beror på vad som är rimligast för
ändamålet.
Arbetslösheten, som nu tvingas fram av avkastningskraven på pengar, kommer att minska radikalt.
De som har sedlar eller pengar på konton vill använda dem i stället för att vänta på att de gradvis
försvinner på grund av avgiften. De som vill köpa betalar helst i förskott, de som vill sälja kommer
gärna att vänta på betalning tills de själva vill köpa något.
Det land som först inför ett sådant skattesystem kommer att bli mycket konkurrenskraftigt.
Administration minskar, både hos företagen och inom den offentliga sektorn. Produktion och
investeringar blir mycket billigare eftersom räntan blir nära 0. Priserna kan sänkas med 40 % vid
oförändrade löner.
Kontakta oss via mail eller telefon för att lämna uppgifter om och hur du vill stödja via
Crowdfunding, för ett äkta Räntefritt finansiellt system:
Mail: Info@Lagkostnadsbolaget.se
Tel (vx): 0270-56 90 23
Tel Per/Lasse: 073-982 66 94/070-244 76 38
Stöd oss (Lågkostnadsbolaget) via Swish: 072-341 50 91 alt Bankgiro: 504-9960
Ange Ditt namn så att vi kan identifiera Dig.
Tack för Ert engagemang!

