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Ålder: 29.
Bor: Göteborg och Stockholm.
Gör: Riksdagsledamot för  
Kristdemokraterna.
Aktuell: Har lagt fram en motion  
om en frivillig kändisskatt.

Låt kändisar som argumenterar mot 
skattesänkningar betala in en frivillig 
extraskatt.
 Det förslaget har riksdagsledamo-
ten Aron Modig (KD) lagt fram.

– Bakgrunden är den debatt vi såg i 
slutet av förra mandatperioden. Med 
jobbskatte avdragen har alliansen gjort ett 
gediget arbete med att sänka skatten på 
arbete ganska mycket. I efterflödet av det 
började det dyka upp personer, kändisar 
och välbeställda, som argumenterade 
emot jobbskatteavdragen med ut-
gångspunkt i att de själva inte behöver 
mer pengar. Det dök också upp 
något som kallades ”medelklass-
upproret”, där argumentationen 
löd på samma sätt.

Varför lade du fram en  
motion om en frivillig skatt?

– Jobbskatteavdragen riktade 
sig framför allt mot låg- och medel-
inkomsttagare, för att göra en rejäl 
påverkan på vardagen. Om det nu finns 
människor som kan och vill betala mer 
i skatt än vad de är skyldiga att göra – 
varför inte möjliggöra det?

Hur skulle det kunna gå till?
– Jag tänker att det kanske går att ha 

en ruta på deklarationsblanketten, där 
man kan ange om man till exempel vill 
skänka sin skatteåterbäring till skolan 
eller vården. Att göra det på ett enkelt 
sätt, så att Alex Schulman kan betala 
in 100 000 extra till välfärden.

När det kommer till kritan – tror 
du det är många som skulle betala en 
extra skatt?

– Svårt att säga, men jag tror nog 
inte det. Motionen är naturligtvis 
seriöst menad, men det finns också en 
politisk tanke bakom. Om det finns en 
frivillig skatt så är det ganska lätt att 
slå hål på den typen av argumentation; 
att om jag inte vill ha fler skattesänk-
ningar så ska ingen annan heller få det.
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Aron Modig
Riksdagsledamot (KD)

Skatt jag helst 
vill avskaffa: 

”Jag skulle i alla fall vilja sänka skatten på arbete rejält.”
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