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Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi vid Institutet för 

näringslivsforskning, sätter summan 70 miljarder pengar i ett sammanhang genom att 

presentera flera olika svenska samhällsinvesteringar som summan skulle kunna täcka: 

Bland annat skulle 70 miljarder kronor täcka samtliga svenska kommuners barnomsorg i ett 

helt år (cirka 70 miljarder per år). Summan skulle även räcka till det svenska polisväsendet i 

nästan tre år (cirka 26 miljarder per år) och till all forskning på universitet och högskolor 

(cirka 60 miljarder per år). 

Apropå de 70 miljarder kronor som skattemyndigheter lurades att betala ut. 

Om skattesystemen i olika länder skulle fungerat enligt de principer som Dom kloka 

www.Domkloka.se föreslår så hade en sådan sak inte kunnat inträffa.  

 

Den helautomatiska dagliga avgiften på innehavet av pengar gör ju att det aldrig blir aktuellt 

att betala ut någon återbetalning på skatt till vare sig till företag eller privatpersoner. Det enda 

som staten betalar ut är medborgarlönen, lika stor, till alla folkbokförda, samt betalning för de 

varor och tjänster samt löner till de anställda. 

Det som möjligen skulle kunna ske är ju att någon programmerare försöker lägga in lite extra 

kod i det system som hanterar utbetalningen av basinkomst m.m. eller debiteringen av den 

dagliga avgiften men detta torde bli upptäckt direkt och därmed kvävt i sin linda.   

I Sverige så ställs ju högre krav på redovisning än i de flesta andra länder så det hade ju, som 

vår egen skattemyndighet påpekat, varit svårare att genomföra dessa transaktioner med 

Sverige som bas. Däremot hindrades uppenbarligen inte SE - Banken att bidra med en 

finansiering på 5 miljarder kr till svindleriet. För de skulle de också få 2 % i ränta (provision).  

 

Det är inte undra på att banktjänstemännen inte kan hålla sig för intäkter på ”bara” 100 MSEK 

intjänade på några dagar. Sedan att det är skattebetalarna i något land som är 

”bidragsgivarna”, vem bryr sig, åtminstone inte finanseliten.  

 

I grund och botten är det ett komplext skattesystem (Dom kloka kallar det rätt och slätt 

samhällslabyrinten) som gör att sådant kan inträffa. Snillrika advokater som ser alla 

möjligheter att dölja via systemet sina gigantiska rån.  

Med Dom klokas skattesystem infört i Sverige så blir det inte lika lätt för svenska företag att 

hålla stora summor på utländska konton, vilket i sin tur gör att det skulle vara svårare för en 

svensk bank att finansiera ett sådant upplägg som nu skett.  
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