Betal skat
på en bedre måde
Et moderne samfund behøver skatteindtægter fra
borgerne for at kunne skabe og fastholde et velfærdssystem, som vi har i Danmark.
Den nødvendige skat kan opkræves på en bedre
måde end i dag.

Hvis skatteindtægten fra
grønne afgifter gøres større
og de øvrige skatter tilsvarende mindre, vil dette give
store fordele for miljøet.
En sådan grøn skatteomlægning vil ikke belaste de laveste indkomster og kan
give mulighed for øget
beskæftigelse og eksport.

Beskat ressourceforbrug og forurening - og sænk andre skatter
Den danske regering har bebudet en skattereform med lettelser i indkomstskatten fra 2004. Det er en god anledning til at gennemføre en
grøn skattereform, hvor en større del af beskatningen lægges over på
forurening og ressourceforbrug i stedet for arbejdsindkomst. Dette vil
ikke stride imod regeringens skattestop, idet regeringens skrev i sit regeringsgrundlag fra november 2001: “Skattestoppet er … ikke til hinder
for at foretage nødvendige skatteomlægninger” herunder “hvis det af
miljømæssige grunde er ønskeligt at indføre eller forhøje en miljøafgift”.
En grøn skatteomlægning er vigtig fordi:

4Når man beskatter ressourceforbrug og forurenende adfærd højere,

vil man påvirke både markedet og borgernes adfærd i en mere
bæredygtig retning - til gavn for miljøet uden at mindske den samlede
nytte, som befolkningen får af arbejdsindsatsen.

4Når man fra statens side beskatter arbejdsindkomst, så mindsker
man befolkningens udbytte af at yde en arbejdsindsats.

Vi bør øge beskatningen af den
adfærd, som vi af miljømæssige
grunde ønsker at begrænse
og sænke beskatningen af den
adfærd, som vi gerne vil fremme

Gennemfør en grøn skattereform

Det Økologiske Råd mener, at vi f.eks. inden 2010 med fordel kan
overytte en større del af især indkomstbeskatningen til grønne skatter
på forbrug og forurenede adfærd.
En sådan skatteomlægning vil være provenuneutral. Samlet set skal det
offentlige jo ikke bruge ere penge, blot fordi de opkræves på en anden
måde. Men vi kommer naturligvis til at betale mere for f.eks. energi
produceret ved afbrænding af olie, kul eller gas, for benzin og diesel til
bilen, for at aevere vores affald, m.v. Til gengæld betaler vi så mindre
i skat af vores indkomst.
Ingen social slagside
En sådan skatteomlægning kan gennemføres uden at det vil komme
til at belaste familier med lav indkomst eller med børn ekstra. Skattelettelsen kan ske, så lavindkomstfamilier lettes mest, og børnefamilier
kan sikres mod en uønsket belastning, f.eks. gennem en forhøjelse af
børnechecken. Ligesådan kan justeringer ske i kontanthjælp, SU og
pensioner.
Intet tab af konkurrenceevne for erhvervslivet
Ligeledes kan skatteomlægningen gennemføres uden at erhvervslivet
mister konkurrenceevne over for udlandet. Det gøres lettest, hvis
også Danmarks væsentligste samhandelslande gennemfører tilsvarende skatteomlægninger. Andre EU-lande er allerede i gang med
grønne skattereformer, og det er vigtigt, at Danmark spiller en aktiv rolle
i EU for indførelse af fælles grønne minimumsskattesat-ser. Selv uden
en skatteomlægning hos vores samhandelspartnere er der dog stadig
mange handlemuligheder i Danmark i form af afbalancerede reformer.
Flere arbejdspladser og større eksport
Mange undersøgelser peger på, at en grøn skatteomlægning både vil
skabe arbejdspladser og eksportindtægter, da det globale marked i stigende grad vil efterspørge de energieffektive og miljømæssigt optimale
varer. Og det er netop disse varer, som en dansk grøn skattereform vil
tilskynde danske virksomheder til at udvikle og markedsføre, da de vil
blive relativt billigere end “konventionelle” varer til samme formål.

Lev bæredygtigt
og spar i skat!
Den største ændring som resultat af en grøn skatteomlægning vil
være, at indkomstskatten falder og at miljøvenlige varer bliver billigere og ikke-miljøvenlige varer bliver dyrere.
Således vil apparater, der bruger lidt energi bliver billigere, mens de,
der bruger alt for meget energi bliver dyrere. Biler, der kører langt på
literen eller slet ikke bruger benzin eller diesel, bliver billigere og de
rigtigt tørstige biler bliver dyrere.
Samlet set vil vi danskere ikke komme til at betale mere i skat. Men
der vil ske nogle forskydninger i skattebetalingen til gavn for miljøet,
for de miljøbevidste virksomheder og for den miljøbevidste borger.

4 Borgere, der opfører sig miljømæssigt klogt vil betale mindre i

skat, mens borgere, der ikke vil tage miljøhensyn i deres livsstil
og forbrugsmønster, vil betale mere i skat på grund af deres
adfærd - efter princippet om, at forureneren betaler. På denne
måde kan man selv være med til at bestemme størrelsen af den
skat, man skal betale.

4 Virksomheder, der udvikler og producerer de mest energi- og
ressourcebesparende varer, vil få økonomiske fordele.
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