Motion till Skattebetalarnas årsstämma 9 maj 2019

Skattebetalarna 100 år 2021

En dags jubileumsfirande 2021 - Inbjudan till utländska gäster
Tema: Det lilla landet med de högsta skatterna i världen sänker på kort tid
skattetrycket och inför de lägsta kapitalskatterna i världen.
Låt oss ersätta en World Taxpayers Associations Conference 2021 i Stockholm med
ett internationellt jubileumsfirande under två dagar med seminarium om det lilla
landet med det högsta skattetrycket i världen som på kort tid sänker skattetrycket
och etablerar de lägsta kapitalskatterna i världen. Därigenom skapas stabil tillväxt och
ett stort antal personer och företag flyttar till Sverige.
Låt oss göra detta till en positiv Sverigebild jubileumsåret 2021 som därigenom
också ger den svenska föreningen en rättvisande uppmärksamhet. Föreliggande
program är alltså endast avsett för utlänningar men kan lätt redigeras om för en
svensk publik.
Inbjudan riktas till ledare för världens skattebetalarföreningar och utländska
korrespondenter, företagsledare, ekonomer, krönikörer samt föreningens ständiga
medlemmar. Svensk media inbjuds endast till seminarierna och den mellanliggande
lunchen. Subskriberad inbjudan till jubileumsmiddagen. Fundraising kompletterat
med en låg konferensavgift bör kunna finansiera återstoden av samtliga kostnader.

PROGRAM
Dag 1 ankomst till hotellen: Nya Bank Hotell på Arsenalsgatan, Hotell Diplomat
el. hotellet mitt emot Näringslivets Hus. Alla hotell förutses ge rabatter.
Eventuellt utrymme om så önskas för interna möten inom WTA.
Välkomstmottagning 18.00 - 22.00 hemma hos Björn Tarras-Wahlberg,
Strandvägen 7B. (Max 75 personer).
Dag 2. Seminarium i Näringslivets Hus 10.00 - 13.00.
How to swing from the highest taxes in the World to the lowest taxes on
capital and property: No property tax, no inheritance tax, no gift tax, no
wealth tax, no capital gains tax and no tax on dividends.
(I en svenska version bör ISK nämnas samt vår höga inkomstskatt mm).
Lunch 13.00 i Näringslivets Hus avskilda matsal. (100 kr/person).
14.30 - 16.30. Fortsatt seminarium
How was this possible?
Svaret är enkelt, det behövdes en skattebetalarförening, som kraftfullt och
uthålligt kritiserade höga skatter plus järnhård kritik mot två enskilda skatter

som misskrediterade skatterna i allmänhet, vilket underlättade ett
reformarbete.
Exempel på ”targets”: Astrid Lindgrens Pomperipossa. Världens högsta
marginalskatter, Hälften kvar kampanjen (1985-1990) plus världens högsta
fastighetsskatt (1996-2002).
19.00: 100 års Jubileum på Operaterrassen (1 tr upp) med utsikt över
Strömmen, Kungl. Slottet och Gamla Stan.
Jubileumsmiddag på Operaterrassen med inbjudan till Kungaparet samt
svenska och utländska gäster, Jacob Wallenberg bör berätta om sin förfader
vice häradshövdingen Marcus Wallenberg som startade Skattebetalarna och
tidskriften Sunt Förnuft 1921. Gäster ledare för svenska organisationer och
företag plus tidigare ordförande och verkställande direktörer och anställda i
Skattebetalarna samt Guldklubbsmedlemmar och i mån av plats våra medlemmar. Subskriberad middag där flertalet betalar sin egen kostnad.
Dag 3. Hemfärd för utländska gäster
Frivilligt program med visning av Kungl. Slottet 10.00 och Gamla Stan.
Lunch i Myntkrogen på Slottsbacken.
Bakgrund: World Taxpayers Associations består av 70 föreningar i 60 länder.
Vartannat år samlas ledarna från föreningarna för erfarenhetsutbyte. I år är platsen
Sydney 23-26 maj. Taxpayers Australia firar samtidigt 100 år. Det vore bra om vi
redan där kunde hålla fram Sverige och den svenska föreningen genom att utdela en
preliminär inbjudan till vårt 100-årsjubileum och på plats i Sydney diskutera lämpliga
datum våren 2021 som medtas till Sverige för beslut i Skattebetalarnas styrelse.

Med stöd av ovan hemställes,
att en liten arbetsgrupp med VD och undertecknade tar fram
en engelskspråkig inbjudan för firandet av Skattebetalarnas 100årsjubileum våren 2021, som medtas till World Taxpayers
Associations Conference i Sydney 23-26 maj där medlemmarna
inbjuds till Sverige men själva står för merparten av sina kostnader.
Om årsmötet tillstyrker detta förslag bör arbetsgruppen träffas
snarast på tid och plats som VD föreslår.
Stockholm 27 feb 2019
Björn Tarras-Wahlberg
VD Skattebetalarna 1985-2000. Grundare & Generalsekreterare för World Taxpayers
Associations 1988-2014. Ordförande i Asia-Pacific Taxpayers Union från 2005.
Staffan Wennberg,
Marknadschef i Skattebetalarna 1995-2005
Ordförande för World Taxpayers Associations 2014-2016, därefter adjungerad till
WTA´s Executive Comittee.

