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TTooddaayy,,  tthhee  WWaayyss  aanndd  MMeeaannss  TTaaxx  PPoolliiccyy  SSuubbccoommmmiitttteeee  ––  

cchhaaiirreedd  bbyy  RReepp..  PPeetteerr  RRoosskkaamm  ((RR--IILL))  ––  hheelldd  aa  hheeaarriinngg  oonn  

hhooww  ttaaxx  rreeffoorrmm  ccaann  ccrreeaattee  aa  ssiimmpplleerr,,  ffaaiirreerr  ttaaxx  ccooddee  tthhaatt  

wwiillll  hheellpp  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ffaammiilliieess  aaccrroossss  oouurr  ccoouunnttrryy..  AAss  

MMeemmbbeerrss  aanndd  wwiittnneesssseess  ddiissccuusssseedd,,  tthhee  ccuurrrreenntt  ttaaxx  ccooddee  iiss  

oouuttddaatteedd,,  oovveerrllyy  ccoommpplleexx,,  aanndd  ddiissccoouurraaggeess  eeccoonnoommiicc  

ggrroowwtthh..  PPeerrmmaanneenntt,,  pprroo--ggrroowwtthh  ttaaxx  rreeffoorrmm  aanndd  aa  ffaaiirreerr  ttaaxx  

ccooddee  wwiillll  iimmpprroovvee  tthhee  lliivveess  ooff  hhaarrddwwoorrkkiinngg  ttaaxxppaayyeerrss..  

  

CChhaaiirrmmaann  RRoosskkaamm  ddiissccuusssseedd  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  

ttooddaayy’’ss  bbrrookkeenn  ttaaxx  ccooddee  aanndd  iittss  iimmppaacctt  oonn  ffaammiilliieess,,  nnoottiinngg::  

““OOuurr  ttaaxx  ccooddee  hhaass  ggrroowwnn  ssoo  bbllooaatteedd  oovveerr  tthhee  llaasstt  3300  yyeeaarrss  

ttoo  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt  iitt  iiss  aa  ddrraaiinn  oonn  oouurr  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  aa  

hheeaaddaacchhee  ffoorr  eevveerryy  ssiinnggllee  ttaaxxppaayyeerr  ……  EEvveerryy  yyeeaarr  mmiilllliioonnss  

ooff  AAmmeerriiccaannss  ssppeenndd  hhoouurrss  ttrryyiinngg  ttoo  ffiigguurree  oouutt  wwhhaatt  tthheeyy  

oowwee..  IInn  ffaacctt  ccoommbbiinneedd,,  AAmmeerriiccaannss  ssppeenndd  22..66  bbiilllliioonn  hhoouurrss  

ttrryyiinngg  ttoo  ccaallccuullaattee  wwhhaatt  tthheeyy  nneeeedd  ttoo  ppaayy  UUnnccllee  SSaamm;;  tthhiiss  

ttrraannssllaatteess  ttoo  $$440099  bbiilllliioonn  iinn  lloosstt  pprroodduuccttiivviittyy..  WWhhaatt  sshhoouulldd  

bbee  aa  ssiimmppllee  ccaallccuullaattiioonn  iiss  ssoo  ccoommpplliiccaatteedd,,  tthhaatt  99  oouutt  ooff  1100  

ppeeooppllee  eeiitthheerr  ppaayy  ffoorr  aa  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ffoorr  ssooffttwwaarree  jjuusstt  ttoo  

ffiigguurree  oouutt  hhooww  mmuucchh  tthheeyy  oowwee  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..””    

TThhee  wwiittnneesssseess  tteessttiiffyyiinngg  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ttooddaayy  ––  

ppeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  ttoo  ssiimmpplliiffyy  tthhee  ttaaxx  ccooddee  oorr  hheellpp  



ppeeooppllee  nnaavviiggaattee  tthhee  ttaaxx  ccooddee  ––  aaggrreeeedd  wwiitthh  CChhaaiirrmmaann  

RRoosskkaamm  tthhaatt  tthhee  ttaaxx  ccooddee  iiss  ““iinnhheerreennttllyy  uunnffaaiirr,,””  iimmppoossiinngg  

ttoooo  mmaannyy  bbuurrddeennss  oonn  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  ffaammiilliieess..  AAss  ffoorrmmeerr  

WWaayyss  aanndd  MMeeaannss  CCoommmmiitttteeee  CChhaaiirrmmaann  BBiillll  AArrcchheerr,,  wwhhoo  

ffiilllleedd  oouutt  hhiiss  oowwnn  ttaaxx  rreettuurrnnss,,  ddeessccrriibbeedd::  

““AAss  CChhaaiirrmmaann,,  II  pprreeppaarreedd  mmyy  oowwnn  ttaaxx  rreettuurrnnss  bbeeccaauussee  II  

bbeelliieevveedd  tthhaatt  II  hhaadd  ttoo  eexxppeerriieennccee  tthhee  ssaammee  pprroocceessss  aass  

eevveerryy  ootthheerr  ttaaxxppaayyeerr..  II  wwoouulldd  lloocckk  mmyysseellff  iinn  mmyy  ooffffiiccee  ttoo  

ssttrruuggggllee  tthhrroouugghh  tthhee  eennttiirree  eeffffoorrtt  ––  uussiinngg  ppaappeerr  aanndd  ppeenncciill  

––  nnoott  aa  ccoommppuutteerr  pprrooggrraamm..  IItt  wwaass  aa  mmuullttii--ddaayy  eeffffoorrtt!!  ……  

WWhheenn  II  rreettiirreedd  ffrroomm  CCoonnggrreessss  aanndd  mmoovveedd  ttoo  tthhee  pprriivvaattee  

sseeccttoorr,,  II  ffoouunndd  iitt  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddoo  mmyy  rreettuurrnn  oonn  mmyy  oowwnn  

aannyy  mmoorree..””    

AAss  wwiittnneesssseess  aanndd  MMeemmbbeerrss  rreeiinnffoorrcceedd,,  AAmmeerriiccaannss  aarree  eeaaggeerr  

ffoorr  aa  ssiimmppllee  aanndd  ffaaiirr  ttaaxx  ccooddee  ––  oonnee  tthhaatt  ddeelliivveerrss  

tthhee  cceerrttaaiinnttyy  aanndd  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  AAmmeerriiccaannss  ddeesseerrvvee..  

SSIIMMPPLLIICCIITTYY  AANNDD  FFAAIIRRNNEESSSS  

BBeerrnnaarrdd  MMccKKaayy  ––  CChhaaiirrmmaann  ooff  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  ffooccuusseedd  oonn  

mmooddeerrnniizziinngg  aanndd  ssiimmpplliiffyyiinngg  tthhee  ttaaxx  ffiilliinngg  pprroocceessss  ffoorr  

ttaaxxppaayyeerrss  ––  ssttrreesssseedd::  ““TThhee  ttaaxx  ccooddee  nneeeeddss  ttoo  bbee  ssuuffffiicciieennttllyy  

ssiimmpplliiffiieedd  [[ssoo]]  ttaaxxppaayyeerrss  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  ffiinnaanncciiaall  

ddeecciissiioonnss  tthheeyy  mmaayy  mmaakkee  ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  tthhaatt  ccoouulldd  

mmiinniimmiizzee  tthheeiirr  ttaaxx  bbiillllss,,  ooppttiimmiizzee  tthheeiirr  rreeffuunnddss,,  oorr,,  mmoorree  

ggeenneerraallllyy,,  iimmpprroovvee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  lliivveess  ooff  tthheemmsseellvveess  aanndd  

tthheeiirr  ffaammiilliieess..””  



AAss  RReepp..  KKeennnnyy  MMaarrcchhaanntt  ((RR--TTXX))  ssaaiidd,,  hhiiss  ccoonnssttiittuueennttss  

ddeessppeerraatteellyy  wwaanntt  aa  ttaaxx  ccooddee  tthhaatt’’ss  eeaassiieerr  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  

ssiimmppllee  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  eeaacchh  yyeeaarr::  ““AAss  II  ggoo  aarroouunndd  mmyy  

ddiissttrriicctt  aanndd  ttaallkk  aabboouutt  ttaaxx  rreeffoorrmm,,  tthhee  tthhiinngg  tthhaatt  II  hhoolldd  uupp  

aatt  mmoosstt  ooff  tthhee  mmeeeettiinnggss  iiss  tthhiiss  ppoossttccaarrdd..  AAnndd  bbeelliieevvee  iitt  oorr  

nnoott,,  tthhiiss  ppoossttccaarrdd  iiss  mmuucchh  mmoorree  ppooppuullaarr  tthhaann  tthhee  IIRRSS  

ccooddee  aass  iitt  eexxiissttss..””    

CCEERRTTAAIINNTTYY    

DDiissccuussssiinngg  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ppeerrmmaanneenntt  ttaaxx  rreeffoorrmm,,  CChhaaiirrmmaann  

AArrcchheerr  ssaaiidd::  ““TThhee  AAmmeerriiccaann  ppuubblliicc  nneeeeddss  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ppllaann  

aanndd  mmaakkee  tthheeiirr  ffiinnaanncciiaall  ddeecciissiioonnss  iinn  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  

oouurr  ttaaxx  ccooddee  ddooeess  nnoott  rreesseemmbbllee  aa  rroolllleerr  ccooaasstteerr  ooff  uuppss  aanndd  

ddoowwnnss  ––  ooff  pprroovviissiioonnss  hheerree  oonnee  yyeeaarr  aanndd  nnoott  tthhee  nneexxtt..””  

RReepp..  KKrriissttii  NNooeemm  ((RR--SSDD))  aaddddeedd  tthhaatt  aa  mmoorree  ppeerrmmaanneenntt  ttaaxx  

ccooddee  wwoouulldd  pprroovviiddee  cceerrttaaiinnttyy  ffoorr  ssoommeebbooddyy  llooookkiinngg  ttoo  ssttaarrtt  

aa  bbuussiinneessss  aanndd  pprroovviiddee  ffoorr  tthheeiirr  ffaammiillyy::  ““IIff  II  aamm  ggooiinngg  ttoo  ggoo  

ttoo  tthhee  bbaannkk  aanndd  aasskk  ffoorr  aa  llooaann,,  tthheeyy  aarree  ggooiinngg  ttoo  wwaanntt  ttoo  

kknnooww  wwhhaatt  mmyy  lliiaabbiilliittiieess  aarree  ggooiinngg  ttoo  bbee  aanndd  wwhhaatt  mmyy  

bbuussiinneessss  ppllaann  iiss  aanndd  iitt’’ss  hhaarrdd  ttoo  ddoo  tthhaatt  uunnlleessss  yyoouu  hhaavvee  aa  

ppeerrmmaanneenntt  ttaaxx  ccooddee..””  

GGRROOWWTTHH    

JJaanniiaa  SSttoouutt  ––  wwhhoo  ccoo--ffoouunnddeedd  aa  bbuussiinneessss  ttoo  hheellpp  mmoorree  

AAmmeerriiccaannss  ssaavvee  ffoorr  rreettiirreemmeenntt  ––  ssaaiidd::  ““AA  mmaajjoorr  oobbjjeeccttiivvee  ooff  

ttaaxx  rreeffoorrmm  iiss  ttoo  pprroovviiddee  lloonngg  tteerrmm  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  ttoo  



bbuuiilldd  ffiinnaanncciiaall  sseeccuurriittyy  ffoorr  tthhee  mmiiddddllee  ccllaassss..””  

RReepp..  CCaarrllooss  CCuurrbbeelloo  ((RR--FFLL))  aaggrreeeedd,,  eexxppllaaiinniinngg  hhooww  aa  

ssiimmpplleerr,,  ffaaiirreerr  ttaaxx  ccooddee  wwiillll  ggrrooww  tthhee  eeccoonnoommyy::  ““TThhee  TTaaxx  

FFoouunnddaattiioonn  eessttiimmaatteess  tthhaatt  iinn  22001166  AAmmeerriiccaannss  ssppeenntt  oovveerr  

22..66  bbiilllliioonn  hhoouurrss  ccoommppiilliinngg  ttaaxx  rreettuurrnnss,,  tthhee  ccoosstt  ooff  aallmmoosstt  

110000  bbiilllliioonn  ddoollllaarrss..  AAggaaiinn,,  tthhaatt  iiss  ttiimmee  aanndd  mmoonneeyy  wwhhiicchh  

ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  ffoorr  pprroodduuccttiivvee  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy,,  oorr  

bbeetttteerr  yyeett,,  ttiimmee  ssppeenntt  wwiitthh  ffaammiillyy..””  

CChhaaiirrmmaann  RRoosskkaamm  ssuummmmaarriizzeedd  tthhee  cchhooiicceess  ffaacciinngg  tthhee  

WWaayyss  aanndd  MMeeaannss  CCoommmmiitttteeee  ––  tthhee  CCoommmmiitttteeee  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  ddrraaffttiinngg  ttaaxx  rreeffoorrmm  lleeggiissllaattiioonn  iinn  tthhee  HHoouussee::  

““WWee  nnooww  hhaavvee  aa  cchhooiiccee..  WWee  ccaann  aacccceepptt  hhiigghh  ttaaxx  rraatteess  aanndd  

aa  ccoonnffuussiinngg  ccooddee  oorr  wwee  ccaann  ggrrooww  tthhee  eeccoonnoommyy,,  lloowweerr  ttaaxxeess  

ffoorr  eevveerryyoonnee,,  aanndd  ccrreeaattee  aa  ffaaiirr  ssyysstteemm  tthhaatt  AAmmeerriiccaannss  ccaann  

ttrruusstt..  II  tthhiinnkk  tthhee  cchhooiiccee  iiss  cclleeaarr..”” 


