
https://www.expressen.se/dinapengar/svenska-pensionarer-ar-fattigast-i-norden/

Nuvarande Dom klokas

skattesystem  skattesystem Snittet för en fattigpensionär:

Intäkt per månad 14 536,00 kr 11 000,00 kr 14 536 kr b:o

Skatt 33,412% 2 706,00 kr 660,00 kr fattigpensionär netto <= 11830 kr

Kvar i plånboken: 11 830,00 kr 10 340,00 kr -1 490 kr

Normala kostnader månatliga

Hyra 5 600,00 kr 3 752,00 kr

Avsättning försäkringar 0,00 kr 0,00 kr

Nuvarande Dom klokas

Slutsats: skattesystem  skattesystem

Du får i realtid till dig själv 6 230,00 kr 6 588,00 kr Not A

Du får långsiktigt (inte allt) 0,00 kr 0,00 kr

S:a kvar i plånboken: 6 230,00 kr 6 588,00 kr 358 kr

Inklusive ökad köpkraft: 7 669,00 kr 9 832,83 kr 2 164 kr

Förändringar kan genomföras mycket snabbt.

OBSERVERA!

Det nuvarande beloppet är satt till 14 536 kr fiör att stämma med fattigdomsgränsen 

11 830 kr efter skatt

Skatteberäkning/definition för en fattig person i Sverige är 11 830 kr/mån
(Föreningen Dom kloka presenterar nedan hur nuvarande skattesystem ser ut jämfört med Dom klokas)

Se gärna mer på hemsidan www.Domkloka.se och nedan Dom klokas nya Skattesystem:

Se gärna reportaget om fattigpensionärer här nedan:

http://enklasidan.com/PDF/Skattereform_Vi_behover_en_helt_ny_ekonomi_Dom_Kloka_ori1.pdf 

"Intäkt" för en person som får en pension motsvarande medborgarlön: 11 000 kr/mån

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.

ger pensionären väsentligt ökad köpkraft.

Slutsatsen blir att en pensionär med lägre kostnadsläge (ca 33%) i Dom klokas skattesystem 

Not A) 

Köpkraften hos 6 588 kr motsvarar 9 832,83 kr i nuvarande skattesystem.

6 588 kr/0,67 = 9 832,83 kr eftersom priserna blir 33%  lägre.

Notera att kostnadsläget minskar med ca 33%. Har inte beaktats i beräkningarna. (Not A)  Tas hänsyn 

till dessa så ser du att hyran reduceras till 3 752 kr. Bl a försvinner momsen på alla produkter. 
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