
SKATT ER TYVERI

• Tyv er den som bedriver tyveri. 
• Tyveri er å ta fra andre med tvang. 
• Staten tar fra andre med tvang.

!   Ergo er Staten tyv.

Myndigheter stjeler hva som moralsk ikke tilhører den i form av noe de kaller skatt.
Staten har mange andre navn på det som i realiteten er tyveri. 
– Det Staten tar blir ikke mindre tyveri av at den har fått med seg flertallet. 
– Ei heller blir det mindre tyveri av at Staten mener noen andre har mer bruk for det. 
– Ei heller er det for mindre tyveri å regne at majoriteten innbiller seg at det er visse
ting som ikke kan finansieres uten tyveri. 
– Ei heller er det for mindre tyveri å regne om tyven gir deg ting (som f.eks. skole, veier,
helsevesen, forsikring, pensjonsordninger osv). 
– Tyveri er heller ikke annet enn tyveri, bare fordi tyven har skrevet en bok som sier
han har rett til å stjele. 
– Det er tyveri selv om tyven har fått media til skrive pent om tyveriet. 
– Staten gir alle muligheten til å flytte ut av landet slik at de slipper å gi penger til
Staten, men det blir ikke mindre tyveri fordi en har mulighet til å emigrere. 
– Sosialister tror det er umulig å ha samfunn og omgås andre mennesker, uten å stjele
fra dem. 
– Sosialister innbiller seg at det er noe magisk med stjålne penger, og at det er kun slike
som kan kjøpe visse tjenester.

Hvis man sjekker om noen frivillig har betalt skatten sin, finner man fort ut at det ikke
var frivillig. Da de prøvde å nekte, kom politiet og beslagla eiendommen demmes og
kastet dem i fengsel. Det er ikke omdefinering av ordet ran å kalle dette et ran. De
merket absolutt ingen forskjell på om en vilt fremmed kom med våpenmakt og overtok
eiendommen eller om Staten gjorde det. Forskjellen er at ranerne har gått sammen i et
flertall og bruker Staten og lovene som en mellommenn for å rane. 
Hvis man «betaler sin skatt med glede» er det frivillig donasjon. Det er ikke noe som
heter frivillig skatt, fordi å betale inkluderer frivillig bytte av verdi.

Å gjøre det gode med andres penger fungerer ikke. Å frata noen produktet av deres
innsats ved tvang er umoralsk. Fordi man da snylter på produktet av de handlinger som
er motivert av eget overlevelses og selvoppholdelsesinstinkt. Ingen har tvangsmessig
rett til andres inntekt. Hvert individ er unikt og et mål i seg selv.

Å øke skatter og avgifter fører til at penger flyter fra produsenter som har tjent dem ved
produktivt arbeid, og over til det offentlige, som sjelden klarer å bruke penger på en
effektiv og god måte. Sosialiststaten er ineffektiv, og de offentlig ansatte
sosialistbyråkratene sløser bort mesteparten av verdiskapernes skattepenger, slik at det
kun er smuler igjen til nyttige verdier. Skatteøkninger er skadelige for velstanden.

Propagandabildet som politikerne forsøker å selge til de enfoldige er omtrent slik: 
«Vi betaler skatt for å få gratis tilgang til skole, helsetjenester, pensjoner, veier, osv.» 
«Vi har også ordnet med progressiv skatt slik at de som har mest bidrar med
forholdsmessig mer til fellesskapet.» 
Folk flest lures av dette til å tro at de derved får et bedre tilbud enn de ellers vill ha fått,
iogmed at vanlige folks kostnader blir subsidiert av høyere skatter på de rike.

30.04.2012. Nils Martin Aslaksen.
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Politikernes påstand om at de rike betaler mer skatt stemmer ikke. De rike er ofte
ressurssterke som også er i stand til å utnytte skattesystemet og finne hullene.

Det er folk flest som betaler mesteparten av skatten. Det er ikke slik at vi slipper
billigere unna fordi de rike betaler. Tilbudet fra det offentlige er ikke spesielt godt.
Grunnen er at offentlige monopoler ikke utsettes for reell konkurranse. Dermed blir de
dårlige, dyre og ineffektive. Dette gjør også at visse «tradisjoner» får makt i ulike
styrende organer. De bruker makten til å holde konkurrerende tilnærminger borte.
Dette er hovedårsaken til økende problemer innen alt det offentlige driver med.

I dagens politikk er standarden for belegg lik null. Alt som trengs er et eller annet
halvveis plausibelt sammensurium av en begrunnelse, nok til å overbevise halvparten
av befolkningen, som så blir vedtatt som lov.

Feil i Bibelen. Romerbrevet kapittel 13 sier: «Betal skatt til den som skal ha skatt, og
toll til den som skal ha toll.» Dette gjør bibelen i strid med seg selv, og faller fra
hverandre, når det måles imot det praktiske resultat i verden.

Konklusjon. Enhver har full rett til å beholde sine penger, kjøpe seg det han måtte
ønske av tjenester innen skole, helsetjenester, pensjonsforsikring, osv. Kun dette er
moralsk, og det eneste system som kan gi et godt og stadig bedre tilbud. 
Dagens system fungerer ikke i praksis, og er på sikt ødeleggende. 
Høye skattesatser oppfordrer til svart arbeid, skattesnyteri, korrupsjon, unnaluring og
generell reduksjon i respekt for lov og rett.

Løsningen er at skattene settes ned for å oppmuntre til verdiskapning og produktiv
virksomhet. La folk beholde alle pengene sine selv, slik at de selv kan bruke dem på
tilbud de måtte ønske mht. skole for sine barn, helseforsikringer, pensjonsordninger,
osv.

Tåkespråket går ut på at betydningen av ord flyter ved at ord kan defineres tilfeldig
og når som helst kan endres. Eller at ord får nye meninger. Eller at ord er uten mening.
Eller med så mange meninger at de allikevel blir meningsløse. Nominalismen er teorien
som ligger til grunn for tåkespråket. Psykotikere, psykopater og sosialister er tilhengere
av nominalismen. Ord betyr det de føler at de betyr. Nominalismen er et grunnlaget for
psykopat etikk og er et viktig kjennetegn på ondskap. Et nominalistisk tåkespråk brukes
av psykopater og tilhengere av psykopat etikk for å manipulere folks følelser, og bryte
ned folks evne til å tenke logisk og for å skjule sannheten.

I sosialistsamfunn er det over 80% skatt. I Norge er det 15% arbeidsgiveravgift +
sykepenger + 35% inntektsskatt + 24% moms 
+ veiavgift, luksusavgifter, nybilavgift, årsavgift, omregistrering, bensin, bompenger,
forsikringspremier, boligskatt, eiendomsskatt, formueskatt, elektrisitetsavgift, CO2-
avgift, vann og renovasjon, NRK-lisens, subsidier (til landbruk, aviser, osv), toll- og
innvandringsmurer, arveavgift, inflasjonsskatt, importavgift, sukkeravgift, alkohol,
tobakk. Pluss reguleringer, løyveordninger, konsesjonsordninger, særunntak, kostnader
ved offentlig byråkrati, kostnader ved statlig monopol for dyre og dårlige offentlige
velferdstjenester. Kort sagt er en gjennomsnittlig nordmanns inntekt 80%
statskontrollert.
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