Forskerskat er en skamplet
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At vi har brug for at lave særlige skattevilkår for dygtige udlændinge understreger, at vores
eget skattesystem ikke er raskt
På forsiden af Børsen 08AUG13 kunne vi se, at den såkaldte forskerskatteordning for højtlønnede
udlænding har nået nye højder, og at vi nu er oppe på 4703 kloge hoveder, der er på særskatteordning i
Danmark. På hele den dobbeltsidede artikel var der ikke een eneste, der beklagede sig over det skæve i
ordningen.
Det er klart, at man kan opnå fine resultater når man giver fine betingelser. Se bare på det "blå rederiDanmark" der har usædvanligt fine skatteforhold, eller vores fantastiske landbrug, der hvert år pumpes
med milliardstøtte. På samme måde er det naturligvis heller ikke svært at få ”succes” med at få
udlændinge til Danmark, hvis skattebetingelserne er gode nok.
Og er 4.703 personer særligt flot? Nej! Jeg ville gerne have et Danmark, der kunne tiltrække hundrede
tusinder, måske to hundrede tusinder af kloge udlændinge, der vil bo og arbejde i Danmark. Og ikke kun i
5 år, hvorefter de bliver smidt ud, medmindre de efterbetaler den sparede skat (hvilket betyder, at stort
set ingen udlændinge bliver efter de 5 år). Nej, jeg ville da gerne have kloge hoveder fra hele verden til at
bo og arbejde i Danmark, og til at blive her.
Men vi kan stort set ikke lokke én eneste højtuddannet og højtlønnet udlænding til Danmark med vores
eksisterende skattevilkår. De eneste vi kan lykkes med at top-brandbeskatte er nogle af os danskere, der
ikke er rejst. Forskerskatteordningen er udtryk for, at vi har gjort os selv til andenrangsborgere i vores
eget land. Fordi vi godt ved, at andre (højtuddannede og højtlønnede) ikke ville acceptere samme vilkår.
Vi kunne i Børsen også læse om Bo Sandberg fra Dansk Erhverv, der forklarede forskerskatteordningens
lempelige vilkår således: "Årsagen er, at den højtlønnede udenlandske arbejdskraft ikke benytter sig
særligt meget af de danske velfærdsydelser og samtidig betaler skat af høje indkomster". Det har han da
ret i. Men mon ikke præcis samme forklaring nok også gør sig gældende for højtuddannede og
højtlønnede danskere?
Så i stedet for en underlig forsidehistorie om, at 4.703 udlændinge (heraf cirka 15% med dansk pas) i
2012 fik en særlig skatterabat i Danmark, bør vi hellere sikre, at vi får skabt et Danmark, hvor der både
er plads til rig og fattig. Et Danmark hvor danske velhavere gerne vil blive, og hvor højtuddannede og
højtlønnede udlændinge gerne vil slå sig ned. På samme vilkår for alle, uanset om man er dansker eller
udlænding. Der er kun én vej. Vi bør helt afskaffe topskatten. Dette gerne i kombination med at lukke
nogle skattehuller (som fx forskerskatteordningen), men også i en erkendelse af, at der måske er nogle
udgifter på toppen af vores velfærdssamfund, der også skal begrænses, sådan at Danmark vil være et
attraktivt land at bo og arbejde i, uanset om man er dansker eller udlænding, og uanset om man er lavteller højtlønnet.

