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Kære abonnent
På politiskkommunikation.dk har vi den seneste tid været optaget af debatten om
skattereformer. Ved det seneste valg lovede regeringspartierne som bekendt skattelettelser
i den kommende valgperiode, men nu er der internt i regeringen udbrudt strid om, hvordan
det løfte skal holdes. Og om det overhovedet skal blive til skattelettelser.
De Konservative mener, at en fjernelse af topskatten vil bidrage mest til en fortsat
økonomisk vækst og samtidig stimulere folks lyst til at arbejde noget mere.
Regeringspartneren Venstre er derimod tilbøjelig til at lette skattebyrden for den lille mand
med den lave indkomst for således at øge forskellen på overførselsindkomst og
lønindkomst. For Venstre er det blevet vigtigt at stå som sammenhængskraftens og
velfærdens beskytter, og kan partiet samtidig få flere i gruppen af svage ledige i arbejde, er
succesen nærmest total.
Hvad enten skattelettelserne skal ske i toppen eller i bunden af skalaen, kommer vi nok til
at vente en rum tid endnu. Før jorden er gødet og befolkningen syltet godt ind i processen,
bliver der nemlig næppe tale om en skattereform under den nuværende regering. Læs
kommentaren ”Janteloven og de politiske realiteter” på politikskommunikation.dk.
***

Apropos skattedebatten
For en uges tid siden luftede den unge Venstrepolitiker, Torsten Schack Pedersen, et forslag
om, at skatteborgerne i højere grad skal have indsigt i, hvad pengene går til. Ikke bare
overordnet på finanslovsniveau, men ned til spørgsmålet om hvor stort statens tilskud
egentlig er, hver gang man løser billet til Det Kongelige Teater eller betaler for sit barns
daginstitutionsplads.
Hvorfor egentlig ikke? Man oplyses jo også om statens del af regningen, hver gang man går
til tandlægen eller køber medicin på apoteket. Nogle tilskud falder sikkert for
bagatelgrænsen, men i bund og grund er der vel intet forgjort i at vide, hvordan udgifterne
er fordelt mellem skattebetalerne som helhed og den enkelte forbruger.
Som en del af regeringens mulige projekt ”at gøde jorden for skattereformer” fejler
forslaget i hvert fald ingenting. Mon ikke Torsten Schack Pedersen bejler til en plads i en
kommende skattekommission?
***

Citat
”Vi skal synliggøre de tilskud, skatter og afgifter, som danskerne betaler og modtager i
deres hverdag. Det vil give gennemskuelighed og gøre os bevidste om, at det koster noget
at have et velfærdssamfund.” (Torsten Schack Pedersen. Jyllands-Posten 7. juli 2006)
Flere politiske citater på politiskkommunikation.dk

***

Velkommen på politiskkommunikation.dk
GODE IDÉER MODTAGES GERNE

***

Vi modtager meget gerne forslag til emner, vi skal tage op, gode citater, links m.v. Send dit forslag på mail.

Politiskkommunikation.dk drives af Serritzlev Sprog
Emil Pipers Vej 14 | 2800 Kgs. Lyngby
E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk
Vil du afmeldes nyhedsbrevet? Så send en mail her.

