GLOBALISERINGENS IDEOLOG
JONAS HELLMAN

Handeln på Internet kommer på sikt att spränga nationsgränserna, menar Charles Evans. När
kryphålen undan skatten inte längre förbehålls bara de välutbildade och rika utan bokstavligen
gäller alla, kommer knappast någon politiker att förmå hålla emot utvecklingen.
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- Myndigheterna kan inte ens hindra er från att köpa böcker från
Amazon Books. För att kunna göra
det krävs att tullen öppnar varenda
paket som kanuner från utlandet.
Kommer ni svenskar att acceptera en
så omfattande kontroll? Nej, det tror
jag inte.
- Det går inte längre att isolera sig
från omvärlden, fortsätter Evans. Inte
ens Albanien lyckades med det.
Sannolikheten får att ett utvecklat
land som Sverige skall lyckas isolera
sig är nästan lika med noll.
Den bästa strategin får att möta utvecklingen hävdar Charles Evans är
att göra Internet till en skattefri zon.
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de smarta kommer det inte vara något problem att komma undan skatten. Det blir de fattiga och de dumma som kommer att tvingas betala
om vi inte ändrar reglerna.
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