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KAPITALISMI JA VEROT

Aikakauslehdestä „Novyi Ekonomist” (1913, № 21), jota 
hra P. Migulin julkaisee yhdistyneiden lokakuulaisten ja 
kadettien osanotolla, löydämme mielenkiintoisen pikku kir
joituksen, joka koskee tuloveroa Yhdysvalloissa.

Siellä laaditun ehdotuksen mukaan tästä verosta vapau
tetaan kaikki 4.000 dollaria (8.000 ruplaa) pienemmät tulot. 
Niistä tulosummista, mitkä kohoavat yli 4.000 dollarin, on 
aiottu periä veroa 1 %. 20.000 dollaria suuremmista tulosum
mista — 2% ja niin edelleen veroprosentin noustessa vähän 
kerrallaan sitä mukaa kuin tulot lisääntyvät. Ehdotus edel
lyttää siis asteittain kohoavaa, mutta tavattoman hitaasti 
kohoavaa tuloveroa, sellaista, että esimerkiksi miljoonatulo
jen saaja maksaa veroa yhteensä vähemmän kuin 3%.

Ehdotuksen mukaan lasketaan, että niiden 425.000 veron
maksajan osalta, joiden tulot ylittävät 4.000 dollaria, tämä 
vero tekee 70 miljoonaa dollaria (noin 140 milj. ruplaa), 
ja „Novyi Ekonomist” julkaisun lokakuulais-kadettiiainen 
toimitus huomauttaa sen johdosta:

„Tullituloista saatavaan 700 miljoonaan ruplaan ja aksiisiverotuksen 
tuottamaan 500 miljoonaan ruplaan verrattane tämä tuloverosta saa
tavaksi odotettu 140 miljoonaa ruplaa a n  vähäinen eikä se horjuta 
välillisen verotuksen merkitystä".

Sääli, etteivät meidän liberaaliporvarilliset taloustieteili
jämme, jotka ovat valmiit sanoissa hyväksymään ja vieläpä 
kirjoittamaan ohjelmaansakin progressiivisen tuloveron 
vaatimuksen, halunneet sanoa selvästi ja tarkasti, kuinka 
suurta tuloveroa he pitävät välttämättömänä?
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Niinkö suurta, että välillisen verotuksen merkitystä vain 
horjutettaisiin ja nimenomaan missä määrin horjutettaisiin, 
vaiko niin suurta, että välilliset verot poistettaisiin 
kokonaan?

Amerikkalaiset tilastot, joita „Novyi Ekonomist” koskete
lee, tarjoavat opettavaista havaintoaineistoa tästä kysy
myksestä.

Ehdotuksen tiedoista näkyy, että 425.000 kapitalistin tulo
jen yleissumma (veron ollessa 70 milj. dollaria) on määri
telty 5.413 miljoonaksi dollariksi. Nämä tiedot ovat ilmei
sesti pienennetyt: sellaisia, joiden tulot ovat yli yhden mil
joonan, on osoitettu olevan 100 henkeä, ja heidän tulokseen 
on otettu 150 miljoonaa dollaria. Tiedetään, että kymmen
kunta amerikkalaista miljardööriä saa tuloja paljon enem
män. Amerikan finanssiministeri haluaa olla miljardööreille 
„kohtelias”...

Mutta nämäkin kapitalisteille ylenpalttisen „kohteliaat” 
tiedot antavat mainion kuvan. Tilastojen mukaan Ameri
kassa lasketaan olevan kaikkiaan 16 miljoonaa perhettä. 
Vähemmän kuin puoli miljoonaa näistä on siis kapitalistien 
perheitä. Muu joukko on palkkaorjia tai pääoman painamia 
pienviljelijöitä y.m.s.

Useiden henkilöryhmien osalta tilastot ovat melko tarkasti 
osoittaneet Amerikan työtätekevien joukkojen tulojen suu
ruuden. Esimerkiksi 6.615.046 teollisuustyöläistä sai 
(vuonna 1910) 3.427 milj. dollaria, s.o. 518 dollaria (1.035 
ruplaa) työläistä kohti. Edelleen, 1.699.420 rautatietyöläistä 
sai kaikkiaan 1.144 milj. dollaria (673 dollaria jokaista 
kohti). Edelleen, 523.210 kansakoulunopettajaa sai 254 milj. 
dollaria (483 dollaria kukin).

Kun nämä työtätekevien joukot lasketaan yhteen ja luvut 
pyöristetään, niin tulokseksi saadaan: työläisiä on 8.800.000 
ja heillä tuloja 4.800 miljoonaa dollaria eli 550 dollaria 
jokaista kohden; kapitalisteja on 500.000, näillä tuloja 
5.500 miljoonaa dollaria eli 11.000 dollaria kutakin kapita
listia kohden.

Puoli miljoonaa kapitalistiperhettä saa tuloja enemmän 
kuin miltei 9 miljoonaa työläisperhettä. Herää kysymys, 
mikä merkitys sitten on välillisellä verotuksella ja ehdotuk
sen edellyttämällä tuloverolla?

Välillinen verotus antaa 1.200 milj. ruplaa, s.o. 600 milj. 
dollaria. Amerikassa tulee välillisiä veroja 75 ruplaa (37 ja
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puoli dollaria) perhettä kohti. Verrataanpa tätä verotusta 
kapitalistien tuloihin ja työläisten tuloihin:

Näemme, että työläiset maksavat välillisiä veroja 
7 kopeekkaa jokaiselta ruplalta, mutta kapitalistit yhden 
kolmasosan kopeekkaa. Työläiset maksavat suhteellisesti 
20 kertaa enemmän kuin kapitalistit. Välillisten verojen jär
jestelmä luo väistämättä tällaisen „järjestyksen” (aivan 
järjestystä vailla olevan järjestyksen) kaikissa kapitalisti
sissa maissa.

Jos kapitalistit maksaisivat tuloistaan saman prosentin 
kuin työläisetkin, niin kapitalisteilta olisi perittävä veroa ei 
19, vaan 385 miljoonaa dollaria.

Muuttaako sellainen Amerikassa suunniteltu progressiivi
nen tulovero paljonkin asiaintilaa? Hyvin vähän. Kapitalis
teilta perittäisiin silloin 19 miljoonaa dollaria välillisiä 
veroja+  70 milj. dollaria tuloveroa, s.o. yhteensä 89 milj. 
dollaria eli kaiken kaikkiaan vain puolitoista prosenttia 
tuloista!!

Jakakaamme kapitalistit keskisuuriin (joiden tulot ovat 
4—10 tuh. dollaria, s.o. 8—20 tuh. ruplaa) ja rikkaisiin 
(joiden tulot ovat yli 20 tuh. ruplaa). Tulokseksi saamme: 
keskisuuria kapitalisteja on 304.000 perhettä, tuloja 1.813 
milj. dollaria, rikkaita kapitalisteja on 121.000 perhettä, 
joilla tuloja 3.600 milj. dollaria.

Jos keskisuuret kapitalistit maksaisivat niin paljon kuin 
työläiset nykyisin maksavat, s.o. 7% tuloista, niin se tekisi 
noin 130 milj. dollaria. Ja 15% rikkaiden kapitalistien 
tuloista tekisi 540 milj. dollaria. Yleinen summa kattaisi 
runsaasti kaikki välilliset verot. Sen jälkeen kun tulovero on 
laskettu pois, keskisuuri kapitalisti saisi silti tuloja 11 tuh. 
ruplaa ja rikas 50 tuh. ruplaa.

Näemme, että sosialidemokraattien vaatimus — kaikkien 
välillisten verojen täydellinen poistaminen ja niiden korvaa
minen todellisella eikä millään leikin vuoksi määrätyllä 
progressiivisella tuloverolla — on täysin toteutettavissa.

Perheitä
miljoonissa

Kaik
kiaan Kaikkiaan 
tutoja välillisiä veroja 

(miljoonissa dollareissa)

Verojen 
K-suhde 
tuloihin 
verraten

Työläiset..... ..... 8,8 4.800 330 7
Kapitalistit ....  0,5 5.500 19 0,36
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Tämä toimenpide, joka ei koske kapitalismin perustoja, 
antaisi heti suunnatonta helpotusta väestön yhdeksälle 
kymmenesosalle; ja toiseksi se antaisi jättiläismäisen 
sysäyksen yhteiskunnan tuotantovoimien kehitykselle, mikä 
seuraisi kotimaanmarkkinain laajenemisesta ja valtion 
vapautumisesta niistä typeristä talouselämän rajoituksista, 
joita välillisten verojen perimiseksi saatetaan voimaan.

Kapitalistien puolustajat viittaavat tavallisesti siihen, että 
suurten tulojen arviointi on vaikeaa. Pankkien, säästökasso
jen y.m.s. nykyisen kehitystason vallitessa nämä vaikeudet 
ovat todellisuudessa kuitenkin pelkkää keksintöä. Ainoana 
vaikeutena ovat kapitalistien luokkapyyteet sekä epädemo
kraattisten laitosten olemassaolo porvarillisten valtioiden 
poliittisessa järjestelmässä.

„Pravda" M 129, Julkaistaan „Pravda" lehden
kesäkuun 7 pnä 1913 tekstin mukaan
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