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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
Intäkter
Avgift på innehav av pengar, 0,4 % /dygn, miljarder kr, not 1

3 630,24

Avgift på innehav av pengar, 0,1 % /dygn, miljarder kr, not 2

109,57

Avgift på innehav av pengar, 0,01 % /dygn, miljarder kr, not 3

14,79

Summa

3 754,60

Kostnader
Kostnad för drift av offentliga sektorns verksamhet, not 4

1 600,00

Kostnad för utbetalning av medborgarlön till alla folkbokförda, not 5

1 200,00

Kostnad första året för inköp av mark till kommunerna, not 6

810,00

Återbetalning av skulder, not 7

100,00

Reserv för oförutsett

44,60

Summa

3 754,60

Beskrivning av budget för genomförandet av programmet Räntefritt
(R) – nytt Skattesystem (S) – Medborgarlön (M) även kallad Basinkomst
Vi behöver en ekonomi som snabbt kan lösa problemet med arbetslöshet och
inkomstminskningar och samtidigt ge oss verktyg för att balansera vår ekonomi i
enlighet med vad naturen kan ge på lång sikt.
Det betyder att de mest ekonomiskt missgynnade kommer att få det bättre och de
som har långt mer än de behöver måste lämna de största bidragen till en utjämning
av de ekonomiska nivåerna inom befolkningen.
Hur kan vi lösa detta problem.?
Genom att avgiftsbelägga själva innehavet av pengar och införa en villkorslös
medborgarlön, även för barn, tillräckligt stor att leva av.
En automatisk nattlig minskning av antalet kronor som finns på alla konton införs.
Den är proportionellt mot summan av pengar på kontot vid en viss tidpunkt på natten.
Att betalningsstopp för överföringar mellan konton sker på natten är för att förhindra
att beräkningen av minskningen på konton störs.
Beloppet på sedlar minskar med 2 % av ursprungsbeloppet med växande
tidsmellanrum och när värdet efter 575 dagar minskat till något mindre än en tiondel
blir sedeln ogiltig.
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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
Vid en omläggning anses nu använda sedlar som utgivna vid samma datum som det
nya skattesystemet införs. De får en växelkurs som gradvis minskar på samma sätt
som på nyutgivna sedlar.
Exempel: 1 miljon kr på kontot ger en minskning på 4 000 kr per dag, 1 000 kr på
kontot ger en minskning med 4 kr per dag. Sedlar (och mynt, om de används) förses
med en kod som möjliggör automatisk avläsning av aktuellt värde. Sedlarna har en
tabell som visar värdet vid en viss tid i vanlig läsbar text.
Den åtföljande minskning av administrativt arbete hos både företag och den
offentliga sektorn kommer att minska behovet av varor och tjänster och möjliggör
förkortning av den genomsnittliga arbetstiden, behovsprövade bidrag kan nästan
upphöra men naturligtvis vara kvar för personer med särskilda behov.
En stor mängd kontroll- och redovisningsarbete kan slopas när varken inkomstskatt,
moms eller arbetsgivaravgift skall betalas in, inga deklarationer, inga utgifter för
skatterådgivare och minskad arbetsmängd för rättsväsendet (färre överklaganden),
inte en massa fonder som håller på och placerar pengar. Studieskulder blir mindre,
behovet av arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring upphör. Skatteverket krymper i
stort sett till Folkbokföringsenheten som tar över Pensionsmyndighetens resterande
uppgifter. De flesta som i dag är skuldsatta får lägre kostnader för sina lån.
Det blir inga avgifter för att delta i utbildningen vid universitet och högskolor för
svenska medborgare eller folkbokförd i landet. Vill andra studera här betalar de en
avgift som administreras av respektive läroanstalt.
I dag tar administration, rapportering och kontroll för mycket tid från vad som
verkligen behöver göras.
Ett självfinansierat system för att påskynda övergången till ett resursbesparande
samhälle inrättas. Miljövänliga produkter kan subventionera liknande användbara
produkter som är miljömässigt bättre. Inverkar ej på budgeten.
Vi behöver inte centralt hålla reda på vem som har pengarna, det blir bankerna och
eventuellt Riksbanken som får se till att alla kommer att bidra i proportion till vad de
har på sina konton. Den bank som inte gör detta kommer snabbt att förlora de kunder
som missgynnas. Alla svenska pengar, oberoende av hur de förvaras, kommer att
vara avgiftsbelagda.
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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
Detta är tekniskt enkelt att genomföra och kommer att innebära att den offentliga
sektorn kan finansieras med avgifterna som varje dygn automatiskt dras från alla
konton och de belopp som försvinner från utelöpande sedlar.
Vid ökning av befolkningen skapas nya pengar i proportion till ökningen av de nya
folkbokförda. Dessa nyskapade medel och inflytande avgifter används för att betala
ut medborgarlön samt till offentligt anställdas löner och de inköp som den offentligt
finansierade sektorn behöver göra.
Den som innehar sedeln strax innan den blir ogiltig använder den lämpligen för
inbetalning till eget konto eller växlas mot nyare sedlar med samma aktuella värde.
Den person eller det företag som sätter in pengar på ett bankkonto och banken lånar
ut en del av dessa pengar, betalar endast en avgift på den del som inte lånas ut. Det
innebär att alla medel inte är omedelbart tillgängliga. Innehavaren av kontot får då
göra en avvägning mellan omedelbar tillgänglighet och den dagliga avgiften som
kommer att dras från kontots behållning och säkerheten som kan erhållas för de lån
som lämnas.
Banken måste bokföra varje kunds tillgodohavande på åtminstone två olika konton,
ett för pengar som inte lånats ut till någon låntagare. Dessa finns praktiskt sett på
bankens konto hos Riksbanken, dels på ett kontoslag för pengar som lånats ut till
privatpersoner och företag eller till någon annan bank. Pengar på detta kontoslag
belastas inte med någon dygnsavgift.
En del insättare eller privata långivare kan acceptera en viss negativ ränta, vilket
kommer att vara billigare än den dagliga avgiften på hela det innestående beloppet.
Export- och turistinkomst kan placeras på särskilda konton med en avgift som är
lägre än den som är tillgänglig för vanliga transaktionskonton. Den lämpliga storleken
bedöms vara 0,1 % per dag. Import och betalning för utlandsresor m.m. kommer att
finansieras av sådana medel. Regeringens/Svenska statens/ behov av utländsk
valuta kan i stor utsträckning finansieras med avgiften på sådana medel eftersom
avgiften tas ut i den aktuella valutan. I verkligheten finns dessa utländska medel till
största delen på konton i banker i de aktuella länderna men en eller flera svenska
banker har en fordran på dessa belopp. Turistinkomster är delvis kontanter.
Den lägre dagliga avgiften motiveras av rimlighetskäl eftersom fakturahantering hos
företag tar, och bör ta, en viss tid för att kontrollera att rätt vara, kvantitet och kvalité
levererats.
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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
I praktiken blir det svårt att flytta pengar till skatteparadis. Om två företag har samma
kostnad för sin produktion av en vara eller tjänst i Sverige och båda exporterar till ett
annat land så måste det företag som vill lämna kvar en del av sin försäljningsintäkt i
ett skatteparadis ta ett högre försäljningspris på utlandsmarknaden och blir då mindre
konkurrenskraftigt jämfört med det som tar hem hela sin exportinkomst för att täcka
sina kostnader. Detta företag som tar hem alla intäkter får då rimligen en totalt sett
högre inkomst.
En följd av detta skattesystem är att det nästan automatiskt blir balans i utrikeshandel
och turism. Fler varor kommer att produceras lokalt, vilket minskar transportbehoven,
och därmed underlättar ansträngningarna att undvika miljöproblem. Det lägre priset
beror på att administrationen blir väsentligt mindre, likaså räntenivån.
En annan följd är att det blir svårt att från Sverige överföra pengar till skatteparadis
och för banker att arrangera något slag av skatteflykt.
Mark kommunaliseras gradvis för att förhindra markspekulation och miljöskadlig
verksamhet. Den hyrs ut till användarna, med användarvillkor. De byggnader och
utrustning som installeras på eller i marken kan dock ägas privat. En modell är det
tomträttsystem som har funnits i många år i flera större städer. Det innebär att alla
invånare i kommunen kan få en bättre anpassad lokalt beslutad service. I Norge har
man med andra metoder åstadkommit en sådant tillskott vilket gjort mycket för att
bibehålla en levande landsbygd.
Nu till budgetsiffror som bygger på officiell statistik från SCB för år 2017,
tillgänglig på deras hemsida.
Den totala penningmängden (definierad som M1) uppgick i genomsnitt till 2 628,28
miljarder kr. M1 är summan av beloppen på alla sedlar och mynt plus de belopp som
finns direkt tillgängliga för betalningar på alla bankkonton.
En daglig avgift på 0,4 % uppgår då (nedåt avrundat) till 10,51 miljarder kr. Under
365,24 dagar (genomsnittsantalet dagar under ett år) blir det sammanlagd 3 839,81
miljarder kr.
De svenska företagen har grovt räknat en inlåning i banksystemet på c:a 1 000
miljarder kr. Om 10 % av denna skulle hamna i den avgiftsgrupp som bara skall ha
en avgift på 0,1 % per månad (export- och turistinkomster) så skulle det innebära en
minskning av ovan angivna årsavgifter med 109,57 miljarder kr. Kvar blir då 3 630,24
miljarder kr. (Not 1)
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De sammanlagda skatteintäkterna för staten, kommuner och landsting plus ATPavgifterna var totalt 2 020 miljarder kr. På grund av lägre ränte-, administrations- och
verksamhetskostnader borde staten, landstingen och kommunerna klara återstående
verksamhet på 1 600 miljarder kr per år. (Not 4)
Medborgarlöneutbetalning på 10 000 kr per månad till 10 miljoner människor skulle
kosta 1 200 miljarder kr per år. (Not 5)
Kvar av avgiftspengarna finns då 830,24 miljarder kr. Skulle 10 % av fastigheterna i
Sverige köpas in av kommunerna under ett år så skulle det totalt kosta 810 miljarder
kr. Från konton med en månadsavgift på 0,01 % skulle det betyda ett tillflöde av
kontoavgifter på 14,79 miljarder kr under det första år om inköpen skedde i jämn takt.
(Not 6 och Not 3)
Netto skulle då återstå 144,46 miljarder kr. Till detta skulle troligen komma ytterligare
miljarder kr från pengar på konton som inte var snabbt tillgängliga. 100 miljarder av
denna summa används för att betala av på offentliga sektorns skulder vilka vid
årsskiftet 2017 - 2018 uppgick till 1 869,51 miljarder kr och räntekostnaden var 16,09
miljarder kr under året 2017. (Not 7)
Inbetalningar till konton med 0,01 % avgift kan endast göras av centrala, regionala
eller lokala myndigheter och kommuner. Kontoinnehavare kan endast göra uttag.
De som i dag bedriver näringsverksamhet där innehavet av mark spelar en stor roll
och gjort långsiktiga investeringar och kanske stora arbetsinsatser i denna
verksamhet bör få en rimlig övergångstid eller en kompensation som inte snabbt
smälter samman. Efter 30 år är det kvarstående beloppet på ett sådant konto c:a en
tredjedel av det inbetalade beloppet om inga uttag gjorts från kontot.
Det kan även övervägas att medel som inbetalats till pensionsfonder före införandet
av detta förslag, t.ex. senast 2018-12-31, kan överföras till nyss beskriven kontotyp.
Beloppet som är kvar på medborgarlönekontot när en person avlider återföres till
staten om testamente eller nära arvingar saknas. Om någon vill överföra sina pengar
till avlägsnare släktingar eller andra ändamål, bör detta göras när personen själv kan
göra det eller kan ge en annan person en fullmakt att göra det. Detta för att förhindra
framväxten av stora förmögenhetskoncentrationer som inte kommer från arbete eller
gåvor.
Om man inte lånar ut eller tar ut pengar kommer den personliga reserv som byggs
upp på medborgarlönekontot att motsvara cirka 9 månaders medborgarlön. Därefter
kommer den dagliga avgiften ungefär att motsvara den månatliga utbetalningen till
kontot.
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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
Om medborgarlönen är 10 000 kr så är 9 månaders medborgarlön 90 000 kr. Om
mottagaren inte gör några uttag från kontot som har behållningen 90 000 kr så
minskar denna behållning till 79 803,61 kr under loppet av 30 dagar. Efter 29 dagar
blir beloppet 80 124,11 kr. Närmast följande inbetalning av medborgarlön som lägger
till 10 000 kr gör då att behållningen på nytt kommer att bli ungefär 90 000 kr.
Den allmänna prisnivån bör minska 30 – 40 % efter förändringen.
Momsen bortfaller och det blir mindre administration i alla företag eftersom inga
preliminärskatter och arbetsgivaravgifter skall betalas in och deklarationer inte skall
upprättas och kontrolleras.
Kostnader för skatte- och finansieringskonsulter m.m. försvinner. Några inbetalningar
till pensionsbolag behövs inte heller göras.
Dessutom kommer finansiering av verksamheter att bli mycket billigare, räntenivån
på lån kan t.o.m. bli negativ eftersom företag gärna vill vänta med att få in betalning
tills de själva skall betala ut pengar. De vill säkert undvika den dagliga avgiften på de
medel de har innestående på konton eller i form av sedlar.
Prisnivån blir stabil, kanske något avtagande på grund av förbättrade metoder för
produktion av varor och tjänster. Det kommer vara svårt att tjäna pengar genom att
ha pengar, men fler kommer att njuta av sina liv.
De senaste tillgängliga uppgifterna (år 2017) från SCB visar att den månatliga
medborgarlönen då kunde uppgå till 10 000 kronor för alla registrerade invånare,
även barn, i Sverige. Med den tidigare nämnda sänkningen av den allmänna
prisnivån skulle detta då motsvarat en nettoinkomst efter skatt på ungefär 15 000
kronor per månad i dagens skattesystem.
Eftersom mindre arbete kommer att krävas för att göra vad som verkligen behöver
göras, blir det lättare att balansera användningen av naturresurser som är förnybara
och vi nu använder i alltför stor utsträckning.
Samtidigt kan fler arbeten skapas inom arbetsområden som nu har problem med
otillräckliga personalresurser. Det beskrivna systemet skulle, med medborgarlönen,
ge människorna en grundläggande ekonomiska säkerhet som göra det mer attraktivt
att leva i områden som nu avvecklas och minska trycket på att göra stora dyrbara
investeringar i storstadsområden.
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Sverigebudget baserad på avgift på pengar, data från SCB för 2017
Det ger stor inkomst (ingen inkomstskatt) för dem som vill arbeta mycket, men
begränsar samtidigt kraftigt möjligheten att skapa rikedom utan att arbeta. Eftersom
medborgarlönen inte påverkas av arbetsinkomster är det en stark drivkraft att börja
arbeta för dem som kan och vill.
För att kunna genomföra detta förslag behövs möjligen en lättillgänglig illustration
som pedagogiskt visar var och en om han eller hon troligen tillhör de minst 98 % som
förlorar ekonomiskt på det nuvarande systemet eller själv tillhör den mycket lilla
gruppen som på kort sikt fortfarande är vinnare.
Notförteckning
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Innehav av pengar som avgiftsbeläggs med 0,4 % per dygn
Innehav av pengar som avgiftsbeläggs med 0,1 % per dygn
Innehav av pengar som avgiftsbeläggs med 0,01 % per dygn
Kostnad för drift av offentlig sektor (staten, landstingen, kommunerna)
Kostnad för medborgarlön till alla folkbokförda
Kostnad för kommunalisering av fastigheter (mark)
Återbetalning av offentliga sektorns skulder

Dom kloka anser att detta är en början till stort steg för människor i Sverige och för
jordklotets alla innevånare.
Ensamma går det inte förändra, men ju fler medlemmar vi blir i Föreningen Dom
kloka, desto större blir sannolikheten för att vi tillsammans kan vrida utvecklingen i en
betydligt bättre riktning än den just nu har.
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