LEDARE

Rösta bort de skadliga skatterna

S

kommer att lägga stor kraft på att förnya och
förstärka vår Slöseriombudsman. Läs mer om
vår nye chef för SlösO, Johan Gustafsson, i detta
nummer av tidningen.

å är det äntligen valår. Det innebär
att politiken riskerar att trivialiseras ännu mer och kostnadsdrivande förslag presenteras i parti och
minut. Men det innebär också en
möjlighet att sätta våra frågor i fokus i debatten. Det är ett tillfälle vi inte kommer
att missa! Skattebetalarna är inget parti och ska
heller inte agera som om vi vore ett. Vi ska inte
stödja enskilda partier – men väl berömma och
kritisera de förslag som förs fram. Framför allt så
ska vi föra fram våra idéer, förslag och perspektiv. Det är viktigt. För just nu går mycket i helt fel
riktning. Låt mig ta bara några exempel.

Ett exempel på hur vi förnyar arbetet är vår
insamling för en extern granskning av slöseriet i
Göteborg. Här har vi riktat oss även till personer
som inte är medlemmar i Skattebetalarna, men
som är angelägna om att staden granskas. Resultatet är upplyftande. Under början av året har
vi samlat in över 50 000 kronor. Granskningen
kommer att genomföras och presenteras under
våren. Vi återkommer till frågan i Sunt Förnuft.
helt finansierat av frivilliga bidrag, genom medlemsavgifter och gåvor. Ju fler
medlemmar vi har och ju mer pengar vi kan
samla in desto större nytta kan vi göra. Därför
är det så otroligt glädjande att vår valfond
går så bra. Till och med januari har fonden
samlat in 175 000 kronor. Engagemanget
och generositeten bland er medlemmar går
inte att ta miste på och jag lovar att vi ska
göra vårt yttersta för att pengarna ska göra
största möjliga nytta!
Följ vårt arbete i vårt nyhetsbrev genom
att registrera din e-postadress på vår hemsida
samt genom att följa Skattebetalarna och Slöseriombudsmannen på Facebook.
VÅRT ARBETE ÄR

skatten på ISK-konton –
en sparform där eventuell reavinstskatt ersatts
med en löpande schablonskatt på innehavet.
Skattehöjningen försvaras med att den inte är så
stor och att vinstskatten i regel är högre.
Problemet är att vinsten – till skillnad från skatten – inte är säker. Vid en förlust får man ändå
betala skatt medan man vid andra investeringar
får göra avdrag. Det andra, och viktigare är
signalen det skickar, nämligen: spara inte –
spendera. Försök inte skapa en egen buffert!
Ett annat aktuellt exempel är förslaget på
den så kallade utflyttningsskatten. En skatt
som kommer att försvåra generationsskiften i
företag och skrämma bort investerare och entreprenörer från Sverige och därmed kapital,
företag och arbetstillfällen. Intäkten, ungefär en
miljard per år, ska vägas mot konsekvensen av att
regeringen skickar signalen: Starta inte företag i
Sverige. Flytta inte till Sverige om du tänker dig
starta eller investera i företag – och om du bor
här: Flytta! Det regeringen säger är att Sverige är
ett land som givit upp. Man tror sig inte kunna
locka nya entreprenörer och investerare så vi
låser in dem vi redan har. Nedslående!
VID ÅRSSKIFTET HÖJDES

I DETTA NUMMER kan du läsa mer om vår sönderreglerade och överbeskattade bostadsmarknad.
Vi tar redan nu upp viktiga tips inför deklarationen för att du i god tid ska kunna planera. Vi lyfter också hur förlamande skattesystemet i kombination med välfärden fungerar. Risken är att den
som trots Sveriges extremt höga skatter väljer att
spara en slant till ålderns höst får betala en extra
gång för sin äldrevård. Ett upprörande faktum
och en helt felaktig signal till medborgarna. I
detta nummer träffar jag också Fredrik Persson
som är ny ordförande för Svenskt Näringsliv för
en intervju. Trevlig läsning!

DÄRFÖR KOMMER VI under året att lyfta skadliga
skatter och dess konsekvenser. Men vi kommer
också att visa att det finns pengar att spara. Vi

Christian Ekström

I topp
Viljan att bidra till Skattebetalarnas arbete för
lägre skatter och minskat slöseri.
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E-post: Christian.Ekstrom@skattebetalarna.se

På gång

I botten

Kolla in vår nya hemsida:
skattebetalarna.se

EU gör dataspel för unga
där höga skatter belönas.

Sunt Förnuft

