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24 | ขอ้โตแ้ยง้  ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ขอ้เสนอที่ แหล่งเงินทุนสำาหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ
นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ15

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนขอ้เสนอที ่15  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนขอ้เสนอที ่15  ★
ขอ้เสนอที ่15: ชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคนจะตอ้งจา่ยภาษีทรัพยส์นิมาก
ทีส่ดุในประวตัศิาสตรข์องรัฐ!
ยกเลกิการปกป้องขอ้เสนอที ่13
ขอ้เสนอที ่13 จำากดัภาษีทรัพยส์นิใหเ้พิม่ขึน้ที ่2% ตอ่ปี ชว่ยให ้
เจา้ของบา้นและธรุกจิขนาดยอ่มสามารถจา่ยภาษีในอนาคตได ้ผู ้
สนับสนุนขอ้เสนอที ่15 ยอมรับวา่พวกเขาจะจัดการกบัการปกป้อง
บา้นในขอ้เสนอที ่13 เป็นเรือ่งถดัไป - ซึง่หมายความวา่ภาษีทีเ่พิม่สงู
ขึน้สำาหรับเจา้ของบา้นทกุคน! 
ขอ้เสนอที ่15: เพิม่ตน้ทนุในการดำารงชวีติและทำาใหค้วามไมเ่สมอ
ภาคดา้นรายไดเ้พิม่สงูขึน้
ภาษีทีเ่พิม่สงูขึน้หลายพันลา้นจะถกูสง่ตอ่ไปยงัธรุกจิขนาดยอ่มใน
รัฐแคลฟิอรเ์นยีในรปูแบบของคา่เชา่ทีส่งูขึน้ บงัคบัใหธ้รุกจิทีแ่ทบ
จะไปไมร่อดในตอนนีเ้ลกิจา้งพนักงานและขึน้ราคา การใชจ้า่ยดา้น
อาหารและสิง่จำาเป็นในชวีติประจำาวนัทีส่งูขึน้ จะกระทบตอ่พวกเรา
ทกุคน และทำาใหค้รอบครัวมรีายไดต้ำา่พบความลำาบากมากทีส่ดุ เรา
ไมส่ามารถเพิม่คา่ครองชพีของเราได ้
ขอ้เสนอที ่15: ไมไ่ดช้ว่ยแกปั้ญหาวกิฤตดา้นงบประมาณในปัจจบุนั
ของเรา ขอ้เสนอที ่15 จะไมช่ว่ยแกปั้ญหาการขาดดลุงบในวนันี ้นัก

วเิคราะหก์ารออกกฎหมายทีไ่มฝั่กใฝ่ฝ่ายใดกลา่ววา่เงนิทนุสว่นใหญ่
จะไมม่าถงึกอ่นปี 2025 นอกจากนีส้มาคมผูป้ระเมนิของแคลฟิอรเ์นยี
กลา่ววา่ ขอ้เสนอที ่15 จะมคีา่ใชจ้า่ยมากกวา่ 1 พันลา้นดอลลารใ์น
การดำาเนนิการ ซึง่หมายถงึการลดงบประมาณของรัฐบาลทอ้งถิน่ทีถ่กู
เพิม่ออกไปแลว้ 
ขอ้เสนอที ่15: การสรา้งความเขา้ใจผดิและขาดความรับผดิชอบ
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่15กลา่ววา่นีจ่ะชว่ยเพิม่เงนิดา้นการศกึษา แต่
เงนิภาษีเกอืบ 70% ไมแ่มแ้ตจ่ะสง่ตอ่ไปยงัโรงเรยีน นักการเมอืง
ยงัคงสามารถโอนเงนิภาษีของรัฐบาลทอ้งถิน่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามจดุ
ประสงคอ์ืน่ได ้เชน่เดยีวกบัทีพ่วกเขาทำากบัภาษีนำ้ามนั 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15 www.NOonProp15.org 
JON COUPAL, ประธาน 
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis 
ALICE HUFFMAN, ประธาน 
California State Conference of the NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน 
สมาคมธรุกจิขนาดยอ่มรัฐแคลฟิอรเ์นยี

เราทกุคนจะอยูใ่นสภาพทีด่กีวา่เดมิเมือ่ทกุคนจา่ยภาษีทีเ่ป็นธรรมของ
ตน แตรั่ฐแคลฟิอรเ์นยียอมลดหยอ่นภาษีทรัพยส์นิหลายพันดอลลาร์
ใหก้บับรษัิททีร่ำ ่ารวย เงนิหลายพันลา้นเหลา่นีส้ามารถนำาใชเ้พือ่จัดการ
ความไมเ่ทา่เทยีมกนัทีเ่พิม่ขึน้ ความยากจนเรือ้รัง การวา่งงาน ทีอ่ยู่
อาศยัราคาแพง คนเรร่อ่น และโรงเรยีนทีข่าดแคลนทนุทรัพยไ์ด ้
ในขณะทีบ่รษัิททีร่ำ ่ารวยทีส่ดุหลกีเลีย่งการจา่ยภาษีทีเ่ป็นธรรมของ
ตน แตโ่รงเรยีนของเรามหีอ้งเรยีนทีแ่ออดัทีส่ดุในประเทศ และชมุชน
ทอ้งถิน่ของเรากำาลงัดิน้รนเพือ่ตอ่สูก้บัผลกระทบของโควดิ-19 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูทีเ่ป็นธรรมและสมดลุ เพราะ: 
• ปิดชอ่งโหวภ่าษีทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนใ์หก้บับรษัิททีร่ำ ่ารวย 
• ลดภาษีธรุกจิขนาดยอ่ม
• เรยีกคนืเงนิหลายพันลา้นดอลลารเ์พือ่ลงทนุในโรงเรยีนและทอ้งถิน่
ของเรา 
ขอ้เสนอที ่15 จะ: 
ปิดชอ่งโหวข่ององคก์ร: บรษัิทรำ่ารวยหลกีเลีย่งการประเมนิใหม ่โดย
การจา้งทนายความและนักบญัชใีนราคาสงูเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากชอ่ง
โหวใ่นกฎหมาย ขอ้เสนอที ่15 ปิดชอ่งโหวเ่หลา่นีโ้ดยกำาหนดให ้
ประเมนิทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัตามมลูคา่ตลาด
อยา่งยตุธิรรม 
• ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัทีม่มีลูคา่สงูสดุ 10% 
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีคดิเป็น 92% ของรายไดใ้หมข่องขอ้เสนอที ่15 
ไมส่ง่กระทบตอ่เจา้ของบา้นและผูเ้ชา่: ขอ้เสนอที ่15 ยกเวน้ทรัพยส์นิ
ทีอ่ยูอ่าศยัทัง้หมด โดยคงขอ้เสนอที ่13 การปกป้องเจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่เอาไว ้
ลดภาษีสำาหรับธรุกจิขนาดยอ่ม: ขอ้เสนอที ่15 ปกป้องธรุกจิขนาด
ยอ่มและลดภาษีโดย:
• การยกเวน้ธรุกจิทีด่ำาเนนิการในครัวเรอืนและธรุกจิทีม่มีลูคา่หรอืมี
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัทีม่มีลูคา่ 3,000,000 
ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่นัน้
• การลดภาษีทรัพยส์นิสว่นบคุคลของธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอปุกรณ ์
คอมพวิเตอร ์และเครือ่งตดิตัง้ 
คนืสมดลุใหก้บัภาษีทรัพยส์นิ: นับตัง้แตข่อ้เสนอที ่13 ผา่น ภาษี
ทรัพยส์นิในสว่นของทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็วจาก 55% เป็น 
72% และภาษีเชงิพาชณิยท์ีไ่มใ่ชส่ำาหรับพักอาศยัลดลง ในขณะ
เดยีวกนัพวกเราจา่ยคา่ธรรมเนยีม คา่ปรับ และภาษีอืน่ๆ มากขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 จะปรับสมดลุของสว่นแบง่ภาษี

เพิม่เงนิทนุสำาหรับโรงเรยีนและวทิยาลยัชมุชน: เขตโรงเรยีนและ
วทิยาลยัชมุชนทกุแหง่จะไดรั้บเงนิทนุเพิม่เตมิและสงูกวา่เงนิทนุคำ้า
ประกนัทีม่อียู ่ขอ้เสนอที ่15 จะใหเ้งนิโดยตรงไปยงัดา้นการศกึษา 
และนักการเมอืงของรัฐไมส่ามารถนำาเงนินีไ้ปใชไ้ด ้
ลงทนุในแรงงานและบรกิารในทอ้งถิน่ทีจ่ำาเป็น: ขอ้เสนอที ่15 ชว่ย
ใหช้มุชนทอ้งถิน่มทีรัพยากรทีจ่ำาเป็นอยา่งเต็มทีเ่พือ่การใหบ้รกิารที่
จำาเป็น และชว่ยใหแ้รงงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติสามารถ
ตอบสนองตอ่ความทา้ทายในปัจจบุนั และเตรยีมพรอ้มสำาหรับวกิฤต
ในอนาคต ไมว่า่จะเป็นไฟป่า การระบาด หรอืแผน่ดนิไหวได ้
สนับสนุนความเทา่เทยีมกนัทางเศรษฐกจิและเชือ้ชาต:ิ ขอ้เสนอที ่15 
ชว่ยใหม้ัน่ใจวา่โรงเรยีนทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืมากทีส่ดุไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืทีพ่วกเขาตอ้งการ และมอบทรัพยากรทีจ่ำาเป็นใหก้บัชมุชน
ทอ้งถิน่เพือ่จัดการกบัผลกระทบความไมเ่ทา่เทยีมกนัจากโควดิ-19 
การวา่งงาน คา่ทีอ่ยูอ่าศยัของชมุชนคนผวิส ี
จัดลำาดบัความสำาคญัในดา้นความโปรง่ใสและความรับผดิชอบอยา่ง
เต็มที ่โดยกำาหนดใหโ้รงเรยีนและรัฐบาลทอ้งถิน่เปิดเผยรายไดใ้หม่
ทัง้หมดทางสาธารณะ ทีพ่วกเขาไดรั้บและสิง่ทีพ่วกเขาใชจ้า่ยไป 
ปกป้องพืน้ทีเ่กษตรกรรม: ขอ้เสนอที ่15 ไมเ่ปลีย่นแปลงกฎหมายทีม่ี
อยูแ่ลว้ในเรือ่งการจัดเกบ็ภาษีหรอืการเกบ็รักษาพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
เราไมส่ามารถทำาธรุกจิตามปกตไิด ้ขอ้เสนอที ่15 ปรับสมดลุของสว่น
แบง่ภาษีใหมโ่ดยปิดชอ่งโหวแ่ละสนับสนุนโรงเรยีนของเรา ชมุชน
ทอ้งถิน่ และธรุกจิขนาดยอ่ม 
ขอ้เสนอที ่15 กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมากเพือ่อนาคตทีด่กีวา่ของชาว
แคลฟิอรเ์นยีทกุคน การใสไ่วบ้นบตัรลงคะแนนโดยการลงลายมอืชือ่
ของผูล้งคะแนนเสยีงกวา่ 1,700,000 คน ซึง่เป็นผูท้ีต่อ้งการใหบ้รษัิท
ทีร่ำ ่ารวยจา่ยภาษีอยา่งเป็นธรรม 
โปรดเพิม่ความเห็นของคณุตอ่ขอ้เสนอนี:้ การลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้
เสนอที ่15 
TONY THURMOND, ผูอ้ำานวยการดา้นการสอนในโรงเรยีนรัฐบาล
JACQUELINE MARTINEZ, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
มลูนธิชิมุชนละตนิ 
SASHA CUTTLER, นางพยาบาลสาธารณสขุ
กระทรวงสาธารณสขุแหง่ซานฟรานซสิโก
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แหล่งเงินทุนสำาหรับโรงเรียนรัฐบาล วิทยาลัยชุมชน และบริการของ
รัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนวิธีการประเมินภาษีทรัพย์สิ

นเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม การเสนอบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ขอ้เสนอที่

15
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่15  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่15  ★

การสนับสนุนขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูทีเ่ป็นธรรมและมคีวามสมดลุ 
เพราะ: - ปิดชอ่งโหวใ่นภาษีทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนแ์กบ่รษัิททีร่ำา่รวย 
- ลดภาษีของธรุกจิขนาดยอ่ม - ไมส่ง่ผลกระทบตอ่เจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่ - เรยีกคนืเงนินับพันลา้นดอลลารใ์หแ้กโ่รงเรยีนและชมุชน 
รัฐแคลฟิอรเ์นยีตอ้งดำาเนนิการตามขัน้ตอนเหลา่นีใ้นตอนนีเ้พือ่สรา้ง
อนาคตทีด่กีวา่ใหแ้กพ่วกเราทกุคน 
เจา้ของทีร่ำ ่ารวย ผูม้ทีรัพยส์นิทางธรุกจิทีม่รีาคาแพงทีส่ดุ 10% 
คดิเป็น 92% ของรายไดข้องขอ้เสนอที ่15 
ผูส้นับสนุนขอ้เสนอที ่15: คร ูพยาบาล เจา้ของธรุกจิขนาดยอ่ม นักบวช 
ผูส้นับสนุนใหท้ีพั่กอาศยัมรีาคาทีเ่หมาะสม และองคก์รชมุชน ผูท้ี่
ตอ้งการปิดชอ่งโหวข่องภาษีองคก์ร และปรับสมดลุสว่นแบง่ภาษีใหม ่
ผูค้ดัคา้นขอ้เสนอที ่15: บรษัิททีร่ำา่รวย นักลงทนุจากนอกรัฐทีพ่ยายาม
ลดหยอ่นภาษีโดยใชก้ลวธิทีีท่ำาใหต้กใจเพือ่ทำาใหปั้ญหาสบัสน 
อา่นขอ้เสนอดว้ยตวัคณุเองและจำาไวว้า่ ขอ้เสนอที ่15: • คงไวซ้ ึง่
การปกป้องของขอ้เสนอที ่13 สำาหรับเจา้ของบา้นและผูเ้ชา่อยา่งเต็ม
รปูแบบ • ลดภาษีธรุกจิขนาดยอ่ม และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ละเวน้ภาษี
ของธรุกจิในครัวเรอืน และละเวน้ภาษีของธรุกจิขนาดยอ่มทีม่ทีรัพยส์นิ
ทางธรุกจิมลูคา่ 3,000,000 ดอลลารห์รอืนอ้ยกวา่ • รับประกนัความ
โปรง่ใสและความรับผดิชอบโดยมกีารกำาหนดใหเ้ปิดเผยรายไดแ้ละคา่
ใชจ้า่ยทัง้หมดตอ่สาธารณะ • รักษาขอ้จำากดัของขอ้เสนอที ่13ใหไ้ว ้

ที ่1% ดงันัน้ภาษีทรัพยส์นิทางธรุกจิของรัฐแคลฟิอรเ์นยีจะยงัคงตำา่
กวา่รัฐสว่นใหญ ่
เรยีนรูเ้พิม่เตมิไดท้ี ่scaretactics15.org 
ในขณะทีเ่ราพยายามกลบัสูส่ภาพปกตอิกีครัง้หลงัจากการปิดตวั
เนือ่งจากโควดิ-19 และเตรยีมพรอ้มสำาหรับความทา้ทายในอนาคต 
ธรุกจิตามปกตอิาจไมส่ามารถอยูไ่ด ้ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราจะลงทนุในธรุกจิ
ขนาดยอ่ม นักเรยีน ครอบครัวทีม่สีขุภาพด ีและละแวกบา้นทีป่ลอดภยั 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นการปฏริปูอยา่งสมดลุ ซึง่จะปิดชอ่งโหวท่ีเ่อือ้
ประโยชนใ์หบ้รษัิททีร่ำ ่ารวยทีส่ดุ 10% และคนืเงนิหลายพันลา้นให ้
โรงเรยีนและชมุชนของเรา—ลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่15 
E. TOBY BOYD, ประธาน
สมาคมพยาบาลรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
CAROL MOON GOLDBERG, ประธาน
League of Women Voters 
TARA LYNN GRAY, ประธานกรรมการบรหิาร
Fresno Metro Black Chamber of Commerce 

ขอ้เสนอที ่15 จะเป็นภาษีทรัพยส์นิประจำาปีทีเ่พิม่ขึน้มากทีส่ดุใน
ประวตัศิาสตรข์องแคลฟิอรเ์นยี—สงูถงึ 12.5 พันลา้นดอลลารต์อ่ปี! 
ขอ้เสนอที ่15 เป็นภาษีทรัพยส์นิประจำาปีทีเ่พิม่ขึน้มากทีส่ดุโดยจะสง่
ผลกระทบทางเศรษฐกจิอยา่งรา้ยแรงกบัชาวแคลฟิอรเ์นยีทกุคน—
ตัง้แตธ่รุกจิขนาดยอ่มและผูบ้รโิภคไปจนถงึเกษตรกรและเจา้ของบา้น 
ขอ้เสนอที ่15 ยกเลกิการปกป้องผูเ้สยีภาษีในขอ้เสนอที ่13
การปกป้องผูเ้สยีภาษีของขอ้เสนอที ่13 ไดช้ว่ยใหภ้าษีทรัพยส์นิอยู่
ในระดบัทีส่ามารถจา่ยได ้โดยจำากดัภาษีทรัพยส์นิและการเพิม่ภาษี
ทรัพยส์นิประจำาปี โดยใหผู้เ้สยีภาษีมัน่ใจวา่พวกเขาสามารถจา่ย
ภาษีทรัพยสนิไดท้ัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ขอ้เสนอที ่15 จะทำาลาย
ความมัน่ใจของผูเ้สยีภาษีหลายลา้นคน 
• “ขอ้เสนอที ่15 เป็นภยัคกุคามโดยตรงตอ่เจา้ของบา้น ผูส้นับสนุน
การขึน้ภาษียอมรับอยา่งเปิดเผยวา่นีเ่ป็นเพยีงขัน้ตอนแรกในการ
ถอดถอนขอ้เสนอที ่13 ซึง่ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้นุมตัใิหห้ยดุการเพิม่
ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้”—Jon Coupal, ประธานสมาคมผูเ้สยีภาษี 
Howard Jarvis 
ขอ้เสนอที ่15 เพิม่ตน้ทนุในการดำารงชวีติของเรา 
การขึน้ภาษีของขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหท้กุสิง่ทีเ่ราซือ้หา ไมว่า่จะเป็น
อาหาร นำ้ามนั สาธารณูปโภค สถานเลีย้งเด็ก และการรักษาพยาบาล 
แพงขึน้ 
• “หลายครอบครัวตอ้งยา้ยละแวกบา้นของตน เนือ่งจากคา่ครอง
ชพีทีส่งูขีน้ ขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหค้า่ครองชพีของครอบครัวในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีสงูขึน้ถงึ 960 ดอลลาร ์และจะทำารา้ยชมุชนทีม่รีาย
ไดต้ำา่โดยเฉพาะ” —Alice Huffman, ประธาน California State 
Conference of the NAACP 
ขอ้เสนอที ่15 ทำาลายงานและธรุกจิขนาดยอ่ม 
ชาวแคลฟิอรเ์นยีกวา่เจ็ดลา้นคนทำางานในธรุกจิขนาดยอ่ม ชาว
แคลฟิอรเ์นยีหลายลา้นคนกำาลงัยืน่เรือ่งวา่งงาน และมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
สญูเสยีทกุสิง่ทกุอยา่ง ไมม่ขีอ้ใดเลยในขอ้เสนอที ่15 จะหยดุไมใ่ห ้
ภาษีสง่ผลตอ่ผูค้รอบครองธรุกจิขนาดยอ่ม ขอ้เสนอที ่15 จะทำาให ้
วกิฤตเศรษฐกจิเลวรา้ยลงโดยการทำาลายธรุกจิขนาดยอ่ม—ซึง่ไดแ้ก ่
รา้นอาหาร รา้นตดัผม และรา้นซกัแหง้ในละแวกบา้น 

• “ธรุกจิขนาดยอ่มสว่นใหญเ่ชา่อสงัหารมิทรัพยใ์นสถานทีท่ีพ่วกเขา
ดำาเนนิการอยู ่ภาษีทรัพยส์นิทีส่งูขึน้ของขอ้เสนอที ่15 จะหมายถงึ
คา่เชา่ทีท่ีเ่พิม่สงูขึน้ในขณะทีเ่ราไมส่ามารถจา่ยเพิม่ไดอ้กีแลว้” —
Jot Condie, ประธานสมาคมรา้นอาหารในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ขอ้เสนอที ่15 เพิม่ภาษีสำาหรับครอบครัวเกษตรกรสง่ผลใหต้น้ทนุดา้น
อาหารสงูขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 จะเพิม่ภาษีทรัพยส์นิในการทำาฟารม์—ซึง่ไดแ้ก ่โรงนา 
โรงนม โรงงานแปรรปู และจนถงึผลไมแ้ละตน้ถัว่ 
• “ขอ้เสนอที ่15 ทำารา้ยครอบครัวเกษตรกร และพวกเราทกุคน
จะตอ้งจา่ยตน้ทนุสำาหรับอาหาร ไดแ้ก ่นม ไข ่และเนือ้ในราคาที่
สงูขึน้”—Jamie Johansson, ประธานสมาพันธเ์กษตรกรรมแหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี 
ขอ้เสนอที ่15 ขาดความรับผดิชอบ 
ขอ้เสนอที ่15 จะทำาใหผู้เ้สยีภาษีเสยีคา่ใชจ้า่ยในระบบราชการปีละ 1 
พันลา้นดอลลาร ์และนักการเมอืงสามารถใชร้ายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิ
ทีส่งูขึน้ในสิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการ ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจัดการ 
ทีป่รกึษาภายนอก และการเพิม่เงนิเดอืน 
• “ขอ้เสนอที ่15 ชว่ยใหนั้กการเมอืงสามารถเปลีย่นรายไดจ้ากภาษีที่
เพิม่ขึน้ไปยงัสิง่ทีก่ลุม่ทีม่ผีลประโยชนจ์ากการออกกฎหมายตอ้งการ 
เชน่เดยีวกนัเลยกบัทีพ่วกเขากำาลงัทำากบัภาษีนำ้ามนั”—Marilyn 
Markham, สมาชกิคณะกรรมการสหพันธผ์ูส้นับสนุนผูส้งูอายรัุฐ
แคลฟิอรเ์นยี
พรรคอนิดเิพนเดนต ์พรรคเดโมแครต และพรรครพัีบลกินั เห็นชอบ
รว่มกนั—ลงคะแนนเสยีงไมรั่ ขอ้เสนอที ่15 
ตอนนีไ้มใ่ชเ่วลาทีจ่ะมาขึน้ภาษีทรัพยส์นิในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ROBERT GUTIERREZ, ประธาน 
สมาคมผูเ้สยีภาษีรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
ALICE HUFFMAN, ประธาน 
California State Conference of the NAACP 
BETTY JO TOCCOLI, ประธาน 
สมาคมธรุกจิขนาดยอ่มรัฐแคลฟิอรเ์นยี 


