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Vapaan autoedun verotusta
pitäisi kiristää tuntuvasti.
Suomessa pitäisi pyrkiä siihen,
että tulevina vuosina verotusta
kiristettäisiin mahdollisimman
vähän.
Mitä enemmän perheessä on
lapsia,sitä kevyempää pitäisi
verotuksen olla.
Jos Suomessa otetaan käyttöön
tietullit tai tienkäyttömaksut,
maksupolitiikassa pitäisi suosia
maaseudulla ja haja-asutusalueilla
asuvia, jolloin vastaavasti
kaupungeissa ja kasvualueilla
asuvat maksaisivat enemmän.
Verottamisen painopistettä on
siirrettävä palkkojen ja eläkkeiden
verottamisesta kuluttamisen
verottamiseen.
Varallisuusvero poistettiin 2007.
Se pitäisi palauttaa.
Ruuan arvonlisäveroa alennetaan
ensi lokakuussa 17 prosentista 12
prosenttiin. Kannatan alennusta
myös siinä tapauksessa, että
vastaavasti jouduttaisiin
kiristämään muita veroja.
Lapsilisiä pitäisi korottaa ja
panna ne verolle, jolloin
pienituloiset hyötyisivät enemmän
lisistä.
Pääomatulojen verotusta pitäisi
kiristää, vaikka se vaikeuttaisi
yritysten rahoitusta.
Suomessa verotuloja ei “korvamerkitä”
eli kaikki verotulot menevät yhteisen
budjetin katteeksi. Tästä periaatteesta
pitäisi luopua ympäristöverojen osalta. Kaikki liikenteen, energian jne
ympäristö- ja ilmastoperusteiset verot
pitäisikäyttää ympäristön ja ilmaston
hyväksi.
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Verotuksen keventäminen parantaa
työllisyyttä ja verotuksen
kiristäminen heikentää
Liikenteen verot pitäisi kerätä
mieluummin polttonesteiden
(bensiini tai diesel) veroilla kuin
autoon hintaan sisältyvällä
autoveroilla tai vuotuisilla auton
käyttömaksuilla.
Perintöveron keventämistä tulisi
jatkaa, vaikka muita veroja pitäisi
vastaavasti nostaa.
Auton hintaan sisältyvästä
autoverosta pitäisi luopua ja
kerätä sama raha vuotuisilla auton
käyttömaksuilla.
Jos tuloveroja korotetaan, se
pitäisi tehdä samalla prosentilla
kaikilla tulotasoilla.

Metsäomaisuudesta pitäisi maksaa
kiinteistöveroa, vaikka se heikentäisi
metsäalan kannattavuutta.
Ylimpien palkkaverojen ja kevyemmin
verotettujen pääomatuloverojen
välistä kuilua pitäisi kaventaa
alentamalla ylimpiä
marginaaliveroja.
Kannatan tavaroista ja palveluista
maksettavan yleisen 22 prosentin
arvonlisäveron korottamista 25
prosenttiin saakka, jos sitä
tarvitaan verotulojen turvaamiseksi.
Verovähennyksiä on liikaa ja niitä
pitäisi karsia.
Valtion ja kuntien talousongelmat
pitää ratkoa mieluummin veroja
kiristämällä kuin tehostamalla
toimintaa tai säästämällä menoista.
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Ammattiliiton jäsenmaksujen
verovähennysoikeus pitäisi poistaa.
Työmatkakulujen verovähennysoikeutta pitäisi rajoittaa.
Maksaisin enemmän veroja, jos
valtion ja kunnan työntekijöille
voidaan turvata suuremmat
palkankorotukset kuin muille.
Asuntolainakorkojen
verovähennysoikeus pitäisi poistaa.
Eläketulojen verojen keventämisestä
pitäisi luopua ja sen sijaan
hyväksyä, että työtuloja verotetaan
kevyemmin kuin eläkkeitä.
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