Skatteberäkning
Lön för en person som tjänar: 21 500 kr (vilket är snittlön exvis för en städare.)

Intäkt per månad
Skatt 33,412%
Kvar i plånboken:
Normala kostnader månatliga
Hyra
Avsättning försäkringar

Slutsats: se Not C
Du får i realtid till dig själv
Du får långsiktigt (inte allt)
S:a kvar i plånboken:

Nuvarande
Dom klokas
skattesystem
skattesystem
21 500,00 kr 32 500,00 kr
7 183,58 kr
1 725,00 kr Not A
14 316,42 kr 30 775,00 kr

5 600,00 kr
6 755,00 kr

16 459 kr

3 752,00 kr
0,00 kr Not B

Nuvarande
Dom klokas
skattesystem
skattesystem Not C
14 316,42 kr 30 775,00 kr
6 755,00 kr
0,00 kr
21 071,42 kr 30 775,00 kr

9 704 kr

Notera att kostnadsläget minskar med ca 33%. Har inte beaktats i beräkningarna. (Not D) Tas hänsyn
till dessa så ser du att hyran reduceras till 3 752 kr. Bl a försvinner momsen på alla produkter.
Förändringar kan genomföras mycket snabbt.
Not A)
Skattesats 33,412% i Söderhamns kommun och ej medlem i svenska kyrkan.
Skattesats 34,482 % i Söderhamns kommun och medlem i svenska kyrkan.
Dom kloka: Skatt på vilande pengar: 0,4%/dygn. OBS! Lön antas fås den 15:e och hyra mm
betalas den 15:e osv… bara för att få ett snittvärde.
Not B)
Till försäkringar avsätts arbetsgivaravgifter på ca 31,42% (OBS! Allt är inte försäkringar).
Pengarna slussas in i samhällslabyrinten för dig att återfå när du går i pension exvis
Not C)
Onekligen har Du idag nästan 16 459 kr över per månad samt på sikt (pension mm) ca 9 704 kr.
Du kan avsätta/spara/investera i sjuk- liv- pensionsförsäkringar osv varje månad för ca 15 000 kr/mån
MEN så mycket behöver inte avsättas utan försäkringsbolagen kommer rabattera/konkurrera om Dig
vilket ger Dig högre ersättningar, allt utan avkall på försämrade levnadsvillkor, snarare tvärtom.
Not D)
Vad blir över i plånboken om kostnadsläget minskas med ca 33 % ?
Det blir för en person som tjänar 21 500 kr ytterligare ca 7 095 kr/mån över.
Om man tjänar med Medborgarlön 32 500 kr blir det ca 10 725 kr/mån över.

