
Jan Kristoffersen. En seriøs bæredygtig omstilling 2020-2024. Europa-parlamentet. 

 
Jeg vælger det politiske spor i Alternativet, fordi det er her, jeg kan bidrage med mest. Derfor 
går jeg også hele vejen og vælger at stille op som spidskandidat til folketingsvalget i 
Københavns storkreds, og som Københavns storkreds kandidat til vores europæiske 
parlament i 2024. 
 
Jeg stiller op til vores europæiske parlament, fordi jeg meget gerne vil være med til at skrive 
fremtidens globale handelsaftaler og skatteaftaler. Det arbejde sker i EU-parlamentets 
handels- og skatteudvalg. 
 
Politik handler helt grundlæggende om, at vi skal have det godt. Det handler også om, 
hvordan vi producerer vores værdier, og hvordan vi fordeler dem. Vor tids helt store 
udfordring er, at vi skal producere vores værdier uden at ødelægge kloden, og at vi skal 
fordele vores værdier uden at ødelægge hinanden. 
 
Handelsaftaler - så vi producerer uden at ødelægge kloden.  
I gamle dage drejede handelsaftaler sig om at afvikle told og afgifter. I den globale økonomi 
skal handelsaftaler meget mere. Aftalerne skal sikre reglerne på den globale torveplads, og 
derfor skal reguleringen selvfølgelig også støtte op om vores verdensmål. 
 
En told på CO2 i handelsaftalerne mellem USA, EU, Kina, Rusland og Indien vil være et 
stort skridt i den rigtige retning for klimaet, men et endnu større skridt mod nye 
handelsaftaler der sikrer ordentlige arbejdsvilkår, politiske frihedsrettigheder, klima, natur og 
dyrevelfærd. 
 
Skatteaftaler - så vi fordeler uden at ødelægge hinanden. 
Da jeg startede med at arbejde med skat hos Deloitte i 2001 var internettet relativt nyt, men 
jeg undrede mig over, at OECD’s skatteaftaler var så gammeldags, når der eksempelvis 
skulle tages stilling til om tilstedeværelsen af en fysisk server kunne danne grundlag for en 
stats krav på skat. Helt konkret artikel 5 i OECD’s modeloverenskomst. 
  
I 2020 siger artiklen stadig intet om digitalisering, imens internettet ikke længere er nyt. En 
ny tids skatteaftaler må og skal sikre, at alle får del i det globale skatteprovenu, og at ingen 
kan skjule sig i skattely. Ellers kommer vi til at ødelægge hinanden.  


