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Skattesmitning, skatteparadis, slippa beskattning på kapital. Den marknaden 

försvinner helt med Dom Klokas skattesystem…  

 

Det blir nästan omöjligt att undvika betala skatten mellan 0 och 11%.  

 

Alla pengar i Sverige blir helautomatiskt beskattade, antingen de finns på konton i Sverige 

eller i form av sedlar. Tekniskt sett är det mycket enkelt att genomföra.  

 

Pengar som banken inte har lånat ut finns i till största delen på ett konto hos Riksbanken. Där 

sker minskningen av pengar som inte är utlånade och denna minskning får banken fördela på 

de konton som bankens kunder har i proportion till kundernas kontobehållningar som inte är 

utlånade.  

 

Om banken fördelar denna minskning efter någon annan metod så kommer de som inte godtar 

denna att flytta sina pengar till en annan bank. Privatpersoner kan flytta sina pengar till sitt 

basinkomstkonto.  

 

Exempel på annan fördelning kan vara att konton med olika lång uppsägningstid får något 

olika fördelning av beskattningen, t.ex. så att ju längre uppsägningstiden är, desto lägre andel 

av den totala beskattningen faller på konton med den längsta uppsägningstiden.  

 

Det är ju möjligt att proportionsvis låna ut en större andel av dessa pengar än de som står på 

konton utan uppsägningstid. Bankens dator räknar varje natt ut hur stor andel som är utlånad 

på de olika kontona och se till att den sammanlagda avgiften för de olika kontoslagen blir 

korrekt. Det innebär också att den verkliga avgiften på ett kontoslag kan variera något från 

dag till dag. Det är bara på basinkomstkontot som man vet i förväg vad som exakt kommer att 

gälla. 

 

Andra skattesatser 

För några typer av betalningar finns särskilda konton med lägre daglig avgift. Det gäller för 

den betalning man får om man säljer mark till en kommun och för vissa pensionspengar vars 

avtal slutits en bestämd tid före övergången till det nya skattesystemet. Dygnsavgiften är 

endast 0,01% per dygn. Från sådana konton kontohavaren bara göra uttag, inte sätta in några 

pengar. Inbetalningen görs av kommunen eller pensionsinrättningen. 

 

Om man av någon anledning tar emot utländska pengar så kan dessa sättas in på ett konto för 

affärsverksamhet. Där är dygnsavgiften 0,1 %.  

 

Svårt att flytta pengar till skatteparadis. 
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Skattesmitning, skatteparadis, slippa beskattning på kapital. 

 
Om en person eller ett företag vill placera pengar i ett skatteparadis måste dessa pengar vara 

intjänade utomlands eller föras över från en svensk bank till en utländsk bank i eller utanför 

skatteparadiset. 

 

Överföringen från den svenska banken kan bara ske så länge som den svenska bankens konto 

i den utländska banken får motsvarande påfyllningar som personer och företag vill betala in 

till den svenska bankens utländska konto för vidare befordran till företag och personer i 

Sverige och där utbetalas i svenska kronor. 

 

Ett företag eller en person som säljer något på den utländska marknaden måste ta mer betalt 

för sina varor och tjänster om en del pengar skall placeras i skatteparadis, jämfört med vad ett 

företag eller privatperson som tar hem hela sin utländska inkomst behöver, ifall de har ungefär 

samma kostnader för produktionen i Sverige. Det innebär att den som vill placera en del av 

sina intäkter i skatteparadis kommer att ha ett sämre konkurrensläge på den utländska 

marknaden och därmed troligen ett mindre antal sålda produkter och mindre intäkter. 

 

Totalt sett så innebär det också att det måste råda balans i utrikeshandeln så länge som ett 

underskott inte kan finansieras med växande skuldsättning till utlandet och omvänt. Har vi ett 

överskott så måste vi låna ut pengar till utländska företag eller stater, precis som nu. 
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