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ALTERNATIVET: SÅDAN PÅVIRKER ØKONOMISK UDSPIL
DANSKERNE
De fleste familietyper vil opleve økonomiske gevinster ved Alternativets
økonomiske udspil, der investerer 120 milliarder i blandt andet grøn omstilling,
mindre ulighed, uddannelse og kultur
Fem ud af syv af Skatteministeriets standard-familietyper vil få flere penge mellem hænderne i
2020 som følge af Alternativets finanslovsforslag og skatte- og fordelingspolitiske udspil, der
fremlægges i dag.
Kun familien med lederstillinger, der tjener omkring halvanden million kroner årligt, og familien med
privatansatte funktionærer med en indkomst på knap en million kroner årligt vil opleve en negativ
økonomisk effekt.
Omvendt vil en såkaldt LO-familie med ejerbolig og to børn opleve en økonomisk gevinst i 2020 på
knap 5000 kroner, et pensionistægtepar får 3000 kroner mere at gøre godt med, mens en enlig
dagpengemodtager uden børn, som bor i lejebolig, får over 1500 kroner mere til rådighed i 2020.
Dette lykkes blandt andet fordi, at de, der tjener mindst, skal betale mindre i skat. Samtidig vil
Alternativet fordoble den grønne check, der går til de, der tjener mindst. Endelig vil Alternativet
rulle kontanthjælpsloftet tilbage, afskaffe 225-timers reglen og droppe integrationsydelsen. Alle
tiltag som skaber fattigdom og er gennemført af den nuværende regering.
”Vi arbejder på at mindske uligheden i Danmark. Derfor vil vi ikke gøre nogle af de mest udsatte
danskere fattigere. I stedet retter vi fokus på de dele af finanssektoren, der ikke skaber langsigtet
værdi, men jager kortsigtede gevinster, og de, der forurener mest og bidrager mest til at forværre
klimakrisen,” siger Josephine Fock.
Eksempelvis vil Alternativet indføre en skat på finansielle transaktioner, der skal indbringe 26
milliarder kroner frem til 2020, ligesom partiet vil genindføre NOx-afgiften.
Økonomisk effekt på Skatteministeriets syv standard familietyper i 2020:
Enlig dagpengemodtager i lejebolig uden børn: +1.651 kroner
Enlig LO-arbejder i lejebolig: +3.480 kroner
LO-ægtepar i ejerbolig med 2 børn: +4.798 kroner
Privatansatte funktionærer i ejerbolig med 2 børn: -3.950 kroner
Direktørfamilie i ejerbolig med 2 børn: -4.842 kroner
Enlig pension med ATP i lejebolig: +1.357 kroner
Pensionist-ægtepar med ATP i lejebolig: +3.014 kroner
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