
-  TID blir värdebas som beräkningsgrund för både lön och skatt - för att få en 
    samhällsekonomi som vilar på en rättvis, hållbar och solidarisk grund.
- DEKLARATION - All deklaration sker genom att alla - deklarera sin timlön till  
 Skatteverket, sin arbetsplats, och antal arbetade timmar. Det går att räkna ut timlöner även  
 för dem som inte har timlön. Om det ej går, finns schablonbeskattning - vilken omräknas  
 för korrigering vid årsslut.
-  Företag deklarerar vilka anställda de har, deras timlön och antal arbetade timmar.
-  Skatteverkets dator räknar ut en medeltimlön/snittlön av alla deklarerade timlöner. 
-  Antalet medeltimlöner delas med statens årsbudget (varje år) = tidskatt.
-  SKATTE-TAK - Genom att x antal timmar räknas ut årligen i vad som ska in till  
 statskassan, så blir automatiskt allt övrigt lönearbete helt skattefritt.
-  SKATTEKORT - Ett årligt skattekort går ut till alla med X antal timmar som ska 
 betalas in - gånger den korrekta timlönen hos varje person.
-  BASBEHOVSTECKNINGSGARANTI - BBT - Alla idag kända transfereringar,  
 hela socialförsäkringssystemet kommer att samlas under detta tak. Det blir en  
 utökad trygghet då det följer människan från vagga till grav - när man behöver det.
 Detta ska dock inte jämföras med Medborgarlön el. Basinkomst.

 Genom detta system kommer staten/kommunen aldrig att sakna pengar till sin budget  
 eftersom alla - alltid - delar exakt rättvist i tid x vars och ens individuella timlön.

   För varje år kommer skatten att sjunka, därför att fler och fler kommer att dela 
 på statens/ kommunens budget.
-  När detta kommer i funktion byts ordet SKATT ut mot ordet SAMHÄLLSAVGIFT.
- Ingenting kan göras över en natt, olika skatter får fasas ut allt eftersom.  
 Detta kommer att förenkla för alla, inte minst Skatteverket.

VI FÅR ETT LYCKLIGARE SAMHÄLLE!

FAKTARUTA TIDSKATTESYSTEMET



-  När kapital frigörs får människor möjligheter, vilket  
 betyder att det för varje år kommer att startas fler och fler  
 företag. Mer pengar kommer i cirkulation genom med- 
 borgarnas egna kapital. Alla medborgare kommer att  
 hjälpas åt att sätta fler i arbete - vilket gör att det för varje år  
 blir fler och fler som ska dela på STATENS BUDGET.

-  Vilket betyder att antalet timmar per person i Samhälls-
 avgift - successivt kan sänkas.

-  Vilket betyder att normalarbetstiden samtidigt successivt  
 kan sänkas.

-  Vilket betyder att hela samhällskollektivet kommer att 
 hjälpas åt att ta tillbaka sin tid, skapa utrymme för att 

Statens budget

BASBEHOVSTECKNINGSGARANTI
(hela socialförsäkringssystemet)

ALLA SKATTSKRIVNA 
i LANDET - deklarerar sin timlön 

till Skatteverket (timlön går att 
räkna ut även för dem som  

inte har timlön)

SPARKASSA - 
Alla har ett 
konto här 

(ex. i Riksbanken)

    FÖRETAG
När företagaren tar ut lön från 
företagets Sparkassekonto så 

beräknas dennes skatt på samma 
sätt som alla andras.

SKATTEVERKET

Tidskattesystemet enligt Tidfaktorekonomi

arbeta ihop eget kapital, ja, till och med bli mer eller  
mindre självförsörjande på det kapital man behöver genom  
sitt eget arbete.

Alla statens utgifter bekostas av skattebetalarna (ingen skillnad 
mot idag). Med övergång till detta system delar alla skatt- 
skyldiga i landet på statens budget - exakt rättvist i tid gånger 
vars och ens individuella timlön. 
• Rättvist LIKA i TID               
• Rättvist OLIKA i SUMMOR
För första gången i världshistorien blir ett skattesystem rättvist 
i tid av våra liv. Vi är därefter fria att arbeta åt oss själva inom 
ramen för den lagstadgade övertidsramen.

ALLA FÖRETAG DEKLARERAR  
till Skatteverket: 

    - Anställda: antal och vilka personer
    - De anställdas timmar & timlöner

Skatteverket räknar ut en snittlön/medeltimlön av alla deklarerade timlöner och delar antal 
snittlöner med statens budget och får ut hur många snittlöne-timmar som behövs för att 
täcka statens årsbudget. 
Ett skattekort skickas ut till alla skattebetalare med X antal timmar - MEN... gånger vars  
och ens korrekta timlön = SAMHÄLLSAVGIFT


