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Ændringsforslag til principprogrammet for Skat & Finans
Det overordnede princip for det danske skattesystem bør være at tage hensyn til borgernes ve og
vel. Skatten må aldrig være til for skattens eller statens egen skyld. Skattesystemet bør indrettes
på en sådan måde, hvor hensynet til borgeren vægtes tungest. Det sker gennem et gennemsigtigt
og simpelt skattesystem, så borgeren ikke drukner i fradrag og forskellige typer af skatter. VU
mener, at der bør opsættes et dogme for skattepolitikken i Danmark: Skattesystemet skal være så
enkelt og forståeligt, så man kan beregne sin egen trækprocent på bagsiden af en serviet. Dogmet
vil sikre, at skattesystemet aldrig udvikler sig til mere end det borgernære og simple system det
bør være. Vi anser nemlig skat som et nødvendigt onde for at opretholde en retsstat, sikre
frihedsrettighederne, sørge for en basal grunduddannelse og sikre forsørgelse til dem der ikke kan
forsørge sig selv.
VU mener, at den private ejendomsret er fuldstændig essentiel i et samfund med målet om frie
borgere. Man skal kunne leve frit uden andres indblanding i sin egen private ejendom. Det er helt
afgørende i en velfungerende markedsøkonomi, at den private ejendomsret opretholdes, fordi det
sikrer den mest fordelagtige allokering af ressourcerne, hvortil det frie markeds effektivitet er
mest optimal.
Den amerikanske Nobelprisvindende økonom Milton Friedman sagde, at “Inflation is taxation
without legislation”. Det er nemlig sådan, at hvis man ikke har et politisk sigte om at holde
prisudviklingen i ro, så vil en uregerlig inflation virke som en ny form for ikke-lovbestemt
beskatning af befolkningen - det skal selvfølgelig stoppes! Derfor mener Venstres Ungdom, at der
bør være et klart politisk mål om at holde inflationsudviklingen i ro, så værdien af borgernes hårdttjente penge ikke udhules yderligere.
I et liberalt og gennemsigtigt skattesystem er det afgørende, at beskatningen sker på en så
nænsom og hensyntagende måde som mulig. Der er gevaldige negative dynamiske effekter af
skatten på arbejde, som får folk til at arbejde mindre - samme skadelige effekter på

arbejdsudbuddet gør sig ikke gældende ved boligbeskatning. Derfor mener vi, at den mest
nænsomme, og derfor mest favorable, beskatning bør være på mursten frem for mennesker.
Markedet får skylden for mangt og meget, men økonomiske kriser skabes i mange tilfælde af
bureaukratisk og skævvridende regulering. Statslig indblanding i den frie markedsøkonomi skaber
større, dybere og længerevarende økonomiske kriser end, hvis interventionen ikke fandt sted.
Dertil er de selvrettende markedsmekanismer i stand til at stå for en naturlig regulering og
genopretning af de økonomiske svingninger.
Fremskridt i samfundet bliver i sidste ende ikke drevet af politik, men af fremskridt i vores
teknologier, og det er derfor katastrofalt, hvis politiske tiltag er med til at bremse denne udvikling.
Protektionistiske tiltag der beskytter gamle virksomheder og teknologier er med til at frarøve
verden en enorm udvikling i velstand og levestandard for mennesker verden over - det er
uacceptabelt! Vi skal ikke brandbeskatte nye teknologier bare fordi de eksisterer, vi skal heller ikke
dræbe innovation med en masse papirarbejde og vi skal overhovedet ikke udelukke fremskridt
med toldmure.
Staten skal ikke være smagsdommer over borgerne og påvirke borgerens valg ved at pålægge høje
afgifter på specifikke ting. Individet skal altid selv være ansvarlig for eget liv og have friheden til
selv at vælge uden at blive påvirket af staten med det ansvar der naturligvis følger med denne
frihed. Dette politiske smagsdommeri har ført til en sand dansk afgiftsjungle, som er dybt
uoverskuelig og fordyrende for helt almindelige danskere.
Derfor mener Venstres Ungdom, at:
-

skat er et nødvendigt onde for at have en retsstat.

-

skattesystemet bør være så overskueligt, at borgerne skal kunne beregne deres trækpro
cent på bagsiden af en dækkeserviet.

-

den private ejendomsret er en uomtvistelig ret der ikke uden tungtvejende årsager kan
krænkes. - der bør være et klart politisk mål om at holde inflationen i ro.

-

skat på mursten frem for mennesker er at foretrække.

-

statslig regulering af de økonomiske konjunkturer gør mere skade end gavn og bør der for i
videst mulig omfang undlades.

-

politiske tiltag bør aldrig stå i vejen for de teknologiske fremskridt. - der bør luges gevaldigt
ud i den danske afgiftsjungle.

Stillet af Skatte- og finansordfører August Stengaard, Patrick Spangsberg, Mads Hartlev Jensen,
Lucas Damsgaard, Simon Andreasen, Ahmad Mohammadi, Patrik Rauff, Landsformand Jakob
Sabroe og Landsstyrelsesformand Lasse Damtoft.

Ændring af principprogrammet om kultur, ideologi og religion
Efter ”Alle mennesker bør have lige mulighed for at udfylde deres potentiale, og derfor er det ens
kompetencer og evner, der skal være afgørende for hvilke resultater, man opnår.” indsættes som
nyt afsnit: Den banebrydende indsigt i liberalismen er den, at politik bliver destruktiv, når den
indrettes efter gruppetilhørsforhold baseret på træk, man ikke selv har valgt, og at det gode og frie
samfund bedømmer folk som individer på deres karakter og præstationer, som de netop selv er
herrer over. Derfor tager Venstres Ungdom afstand fra ethvert politisk tiltag, der sætter ét
kollektiv op mod et andet med udgangspunkt i identitetsmarkører som race, seksualitet og køn.
Stillet af Morten Dam Laursen (VU Horsens), Kristian Lausten Madsen (VU Randers) og Nicolai
Svejgaard Poulsen (VU Skanderborg). Støttet af VU Bornholmerlys Mini-LSK.

