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Rikkaiden Verottamiskysy my Itsestä

POLITIKOITSIJAT ovat pitäneet paljon pa
hetta rikkaiden verottamisesta köyhien 
hyväksi. Vaalivuosina he puhuvat ja kir
joittavat siitä entistä enemmän. Rikkaiden ve
rottamisesta puhuminen ja kirjoittaminen on

kin helpo tehtävä ja moni politikoitsija lienee 
siten onnistunut pääsemään hyväpalkkaiseen 
poliittiseen virkaankin, mutta rikkaiden verot
taminen siinä määrin että siitä olisi köyhille 
erikoista hyötyä näyttää olevan paljon vaikeam
pi toteuttaa kuin yleensä luullaan. Eräässä 
julkaisussa oli tästä rikkaiden verottamisesta ja 
heidän verottamistaan koskevasta lainlaadin- 
nasta seuraava selostus:

“Rikkaiden verottamista koskevan lain laati
minen on eri kysymys Ja sen lain käytännössä 
toteuttaminen on toinen,

“Tämä tuli kuvatuksi erittäin selvästi siinä 
jutussa, jonka Yhdysvaltain hallitus nosti An
drew W Mellonia, entinen Yhdysvaltain raha- 
asiainkirjuri, vastaan periäkseen siltä 3,080,261 
dollaria maksamatta jääneitä veroja.

“Tämän jutun yhteydessä tuli ilmi kuinka 
rikkaat yleensä menettelevät välttyäkseen mak
samasta hallitukselle vero-osuuksiaan. Ne te
kevät osakkeittensa valemyyntejä, joiden kaut
ta ne voivat merkitä tappiota sisääntulovero- 
kaavakkeisiin ja välttyä sen kautta maksamas
ta sisääntulo veroa.

“Jos henkilö vuonna 1931 voimaan astuneen 
s isää n tuloverolain mukaan ostaa, sanokaam
me 100 dollarin osakkeen, ja sen hinta alenee 
75 dollariin, niin voi hän tämän hinnan alen
tumisen merkitä tappioksi slsääntuloverokaa- 
vakkeeseen vain siinä tapauksessa että hän on 
myynyt ostamansa osakkeen ja kärsinyt siten 
tappion.

"Kyseessäolevässä jutussa tuli ilmi että Mel
lon oli myynyt 123,622 Pittsburgh Coal Co:n 
osaketta Union Trust Co:lle, joka on myös Mel- 
lonin hallin non ala in en yhtiö, 500,000 dollarilla. 
Mellon vältti hävinneensä myynnissä $5,677,- 
956.25 ja siksi vähentäneensä sen summan pois 
sisääntuloverokaavakk ees taan.

“Hallituksen taholta väitettiin ettei mainittu 
myynti ollut todellinen, sillä 118 päivää sen jäl
keen kuin “myynti” tehtiin osti Mellonin per

heen hallinnonalainen Coalesced Co:a samat 
osakkeet takaisin 517,278 dollarilla ja nyt ne 
osakkeet eivät ole ollenkaan myytävänä.

“Hallituksen sisääntuloveroviraston taholta 
väitettin ettei mainittu myynti tapahtunut la
kien mukaisesti ja niinollen Mellon ei ollut oi
keutettu vähentämään sen kautta kärsimäänsä 
“tappiota" pois sisääntuloverokaavakkeesta. Tä
män perusteella hallitus väitti Mellonin kirjoi
hin merkityn tappion olevan tekaistu siinä ni
menomaisessa tarkoituksessa että sen kautta on 
ollut aikomus välttyä sisääntuloveron maksami
sesta rikollisella tavalla.

"Sitäpaitsi osoitettiin hallituksen taholta et
tei Melonilla ollut mitään “päteviä syitä” pe
toksen tekemiseen nähden, sillä hänen lakimie- 
hensä ovat todenneet Mellonin omistavan omai
suutta hyvän joukon yli 200,000,000 dollarin.”

Selostuksen yhteydessä ei mainita mitään sii
tä onko hallituksen Mellonia vastaan nostama 
juttu päättynyt vai onko se vielä keskeneräi
senä, mutta mikäli tiedämme ei Mellon ole vie
tä tähänmennessä maksanut verorästiään, eikä 
häntä liioin ole pantu ristikkojen taakse veron
maksunsa laiminlyömisestä.

Ketkä Määräävät Verojen Paljouden?
Todellisuudessa tämä verotuskysymyskin on 

yksi niitä kysymyksiä, jota eivät ratkaise politi- 
koitsljat, vaan pankkiirit ja tuotanlaitoksien 
omistajat. Joten sellaisten henkilöiden, jotka 
puhuvat rikkaiden verottamisesta köyhien hy
väksi, täytyy olla niin typeriä että uskovat ra
hamiesten verottavan itsensä puille paljaille 
siksi että köyhän kansan elinehdot paraneisivat. 
Jos rikkailla olisi halu parantaa köyhien ase
maa, niin he voisivat sen tehdä maksamalla 
palkkalistoillaan oleville työläisille parempaa 
palkkaa ja lyhentämällä työpäivää. Niihin toi
menpiteisiin he eivät kuitenkaan ole koskaan 
ryhtyneet suoranaisesti, eikä ole otaksuttavaa 
että he tulisivat niihin ryhtymään epäsuorasti
kaan verojen itselleen lisäämisen kautta.

Politikoitsijatkaan eivät luullaksemme puhu 
tästä rikkaiden verottamisesta missään muussa 
mielessä kuin siinä, että he käsittävät siitä pu
humisen tuottavan heille enemmän ääniä vaa



20 Lokakuu 1936T IE  V A P A U T E E N
leissa, joiden paljoudesta riippuu heidän hyvä
palkkaisen virkansa saanti.

Esimerkiksi New Yorkin kaupungissa määrää
vät pankkiirit kuinka paljon kaupungin hallin
nolla on oikeus verottaa kilntelmistön omista
jia vuosittain. Nyt voimassaolevan kaupungin 
hallituksen ja pankkiirien välisen sopimuksen 
mukaan on kaupungin hallituksella oikeus ve
rottaa New Yorkin kaupungin kiinteimlstöno- 
xnistajia vain 270,000,000 dollarilla vuodessa, lu
kuunottamatta sitä summaa joka kulutetaan 
siten että se ylentää kilntelmistön arvoa.

Tämän sopimuksen perusteella määräävät 
New Yorkin pankkiirit, jotka ovat myös isolm- 
pla kaupungin kilntelmistön omistajia, kuinka 
paljon kaupungin hallituksella on oikeus mak
saa palkkaa tyÖlälsUleen, kuinka paljon palkata

työläisiä, mitä uudistuksia minäkin vuonna on 
tehtävä ja loppujen lopuksi senkin kuinka pal
jon politikoltsijat saavat palkkaa vuodessa.

Mitä olisi siis ajateltava sellaisesta New Yor
kin pankkiirien renkinä olevasta politikoltsfjas- 
ta, joka vaalipuhetta pitäessään selittäisi kuuli
joilleen tulevansa virkaan päästyään verotta
maan rikkaita; tässä tapauksessa New Yorkin 
pankkiireja ja kilntelmistön omistajia? Tällals- 
,ta politikoitsljaa olisi pidettävä mitä halpamal- 
simpana suunsoittajana, joka ei lainaa tosiasi
oille mitään huomiota ja eikä olisi mitään ih
mettelemistä vaikka joku asioita läheisesti tun
teva henkilö suuttuisi hänen lavertelustaan niin, 
että heittäisi häntä mädäntyneellä kananmu
nalla vastensuuta.

Rampojen Karnevaali
Kirj. KÖSSI KAATRA

InvaliidijtmaM sauhu
kietoo vmmut hunnuin taajoin, 
taakse niiden haihtuu kauhu, 
ilmenevä rammoin raajoin.

Onnettomuus, oihke, nurjuus, 
joUV on juna kuormitettu, 
nokeen peittyy, sodan kurjuus 
ohi vierii aavistettu.

Siellä täällä rujon, ramman 
nojaavan näät kaidepuihin: 
ken on saanut lihasvamman, 
ketä koskenut on luihin.

Mutta sisäpuolia, siellä, 
siellä sodan synkin sato 
kärsimysten kolkon tiellä, 
siellä karvain ihmiskato.

Siellä viruu vainon heehnät, 
Ruhjotut nuo ruumisrukat,
“ sankaruuden”  sairaat teelmät, 
kulttuurimme viime kukat.

Siellä esiintyvät ajan 
ihailtavat ihmeluomat, 
saavutukset saaneet majan, 
tekniikan ja taidon tuomat.

SielV on runno Hima kansa, 
sieir on rampain karnevaali. 
Siellä viettää voittoansa 
kaunehvnta kapitaali.


