Verotus ei ole Suomessa
oikeudenmukaista. Eniten
veroja suhteessa tuloihinsa
maksavat työttömät ja
sosiaaliturvan varassa elävät.
Vähimmällä pääsevät suurten
pääomatulojen saajat. Pörssin
ulkopuolisten osakeyhtiöiden
omistajat voivat nostaa osinkoja
verovapaasti jopa
90 000 euroon asti. Samaan
aikaan köyhyysrajan alapuolelle
jäävistäkin tuloista joutuu
maksamaan veroa.
Porvarihallitus on keventänyt
verotusta eri tavoin lähes
yhdeksällä miljardilla eurolla.
Kevennykset ovat suosineet
suurituloisia ja suuryhtiöitä.
Samalla ne ovat heikentäneet
julkisten palvelujen ja
sosiaaliturvan rahoitusta.

Usein puhutaan, kuinka tärkeää
on verotuksella kannustaa
ihmisiä työntekoon. Siihen
nähden on outoa, että nykyään
veropolitiikalla kannustetaan
hankkimaan pääomatuloja
työtulojen sijasta ja vähennetään
julkisen sektorin työpaikkoja.
Suomen kommunistisen
puolueen mielestä
hyvinvointipalvelujen,
sosiaaliturvan ja muiden
julkisten menojen
rahoittamiseksi kerättävät verot
tulee koota ensisijassa
progressiivisilla, tulojen
mukaan kohoavilla veroilla.
Verotuksella voidaan näin myös
tasoittaa kasvaneita tuloeroja.
Samalla SKP muistuttaa, että
valtio ja kunnat voivat koota
varoja myös kehittämällä
julkista yritystoimintaa.

Ei tasaverolle
Nykyinen suuntaus kohti
tasaveroa on johtanut siihen,
että verotuloista enää noin
seitsemän prosenttia kootaan
progressiivisilla valtion
tuloveroilla.
Oikeudenmukaisuuden ja
kansalaisten tasa-arvon kannalta
on tärkeää, että verot perustuvat
veronmaksukykyyn. Kaikkia
tuloja tulee verottaa samalla
lailla tulojen myötä nousevan
progressiivisen asteikon
mukaan. Henkilön kaikki tulot
pitää laskea yhteen, ovat ne
sitten palkkaa, eläkettä tai
pääomatuloa.
Myös kunnallisvero tulee
muuttaa progressiiviseksi.
Kunnilla on säilytettävä
itsehallinto päättää omasta
verotuksestaan, mutta valtion
tulee päättää verotettavan tulon
alaraja ja muut rajat, joiden
puitteissa verotuksen progressio
toteutetaan.

Verotettavan tulon alaraja tulee
korottaa 1 100 euroon
kuukaudessa korottamalla
kunnallisverotuksen
perusvähennystä. Valtion
tuloveron ja kunnallisveron
asteikot on laadittava niin, että
keskimääräistä palkkatuloa
suurempien tulojen verotus
kiristyy nykyisestä ja sitä
pienempien tulojen verotus
kevenee. Tämä tasoittaisi
merkittävästi kasvaneita
tuloeroja ja ottaisi suurituloisten
osalta takaisin viime vuosina
alennettuja veroasteikkoja.

Pääomatulojen verotusta
kiristettävä
Asuntolainojen korkojen
verovähennysoikeudelle tulee
määrätä yläraja, joka rajoittaa
vähennysten käyttöä ylellisten
luksus- ja sijoitusasuntojen
hankkimiseen. Suurituloisia
suosivaa kotitalousvähennystä
tulee alentaa.
Asumiskustannuksia ei pidä
nostaa kiinteistöverolla.
Tavanomainen asuminen pitää
vapauttaa asteittain
kiinteistöverosta.

Varallisuusvero tulee palauttaa
suurille omaisuuksille ja siihen
on säädettävä porrastus, joka
lisää veroa omaisuuden arvon
kasvaessa. Myös suurten
perintöjen veroa tulee kiristää.
Kun kaikkia henkilökohtaisia
tuloja ryhdytään verottamaan
samalla tavalla, voivat pienet
pääomatulot vapautua verosta.
Tällaisessa järjestelmässä pitää
myös alentaa pienten
osakeyhtiöiden yhteisöveroa
nykyisestä 26 prosentista. Sen
sijaan nykyisenlaisessa
järjestelmässä, jossa
pääomatuloja verotetaan
erikseen, yhteisövero pitää
nostaa EU-maiden keskiarvoon,
27 prosenttiin.
Kuntien osuutta yhteisöveron
tuotosta ei saa vähentää, vaan se
tulee nostaa 50 prosenttiin.
Yhteisöt tulee vapauttaa
kirkollisverosta.

Progressiota myös
ympäristöverotukseen
Arvonlisäveroa ei tule korottaa
eikä luopua elintarvikkeiden,
joukkoliikenteen, kirjojen,
lääkkeiden ym. alennetuista

arvonlisäverokannoista.
Arvonlisäveron korotus
merkitsee samalla työn
verottamista, koska vero
lisätään esimerkiksi kaikkien
palveluiden hintoihin. Ruuan
arvonlisäveroa on alennettava.
Verotusta tulee kehittää
ympäristöä suosivaan suuntaan.
Turvetta on verotettava
huomattavasti ankarammin ja
myös uraanipolttoaine on
pantava verolle. Sähkön,
lämmön ja veden kaltaisten
välttämättömyyshyödykkeiden
verot ja maksut tulee porrastaa
kulutuksen mukaan niin, että ne
kannustavat säästöön ja
kohdistuvat lievempänä
välttämättömimpään
minimikulutukseen.
Teollisuuden ja suuryhtiöiden
sähköveron alennuksista on
luovuttava. Sähköyhtiöiden ja
voimalaitosten päästökaupasta
saamat ylisuuret, niin sanotut
windfall-voitot tulee verottaa

kokonaan yhteiskunnan
käyttöön. Lentopolttoaine tulee
saattaa verolliseksi. Myös
tulojen progressiivinen verotus
on ympäristön kannalta tärkeää,
koska se rajoittaa rikkaiden
ylellisyyskulutusta.

Maailmanlaajuisesti tai aluksi
esimerkiksi euroalueella tulee
ottaa käyttöön varainsiirtovero.

Suomen
kommunistinen
puolue

Pörssikauppa verolle
Työnantajien kansaneläkemaksu
tulee palauttaa ja työnantajien
työeläkemaksuja on korotettava
porrastetusti niin, että suuret ja
pääomavaltaiset yritykset
maksavat korkeampia maksuja.
Harmaan talouden veronkierto
on estettävä kiristämällä
valvontaa, kieltämällä varojen
siirtäminen veroparatiiseihin,
urakoiden ketjuttamista
rajoittamalla ja velvoittamalla
myös ulkomaista työvoimaa
käyttävät työnantajat
huolehtimaan työntekijöiden
verojen keräämisestä.
Arvopaperikaupassa on
palautettava pörssissä
tehdyille osake- ja muille
arvopaperikaupoille
varainsiirtovero 0,5 prosentin
suuruisena.
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