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Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan erilaisia tapoja mitata
työn, pääoman ja kulutuksen verotuksen todellista tasoa eri maissa. Tarkastelun
kohteena ovat makrotason aineistoista laskettavat keskimääräiset veroasteet sekä
veroperusteista laskettavat efektiiviset veroasteet ja APW-laskelmat. Niin keski-
määräiset veroasteet kuin myös efektiiviset veroasteet kuvaavat paremmin vero-
rasitusta kuin esimerkiksi pelkät legaaliset verokannat tai tiettyjen verojen suhde
BKT:hen. Keskimääräisiä veroasteita tulkittaessa on kuitenkin oltava varovainen,
koska niiden laskemisessa on useita periaatteellisia sekä tilastoaineistojen epä-
tarkkuudesta ja yhteensopimattomuudesta johtuvia ongelmia. Myös laskennalli-
sissa menetelmissä on edelleen kehittämisen varaa. Tutkimuksessa raportoidaan
lisäksi eri menetelmillä tuotettuja aikasarjoja Suomen verorasituksesta ja tuo-
reimpia poikkileikkausaineistoja OECD-maista.
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Abstract: We provide a review of methods for measurement of effective tax
burden on labour, capital and consumption. The methods covered are backward-
looking average or implicit tax rates, forward-looking effective tax rates and
APW ratios. Both the average tax rates based on aggregate data and the effective
tax rates based on legal tax parameters are better measures of effective tax bur-
den than statutory tax rates or tax-to-GDP ratios. However, due to conceptual and
data related problems, caution is needed when interpreting average tax rates. The
forward-looking methods for calculating effective tax rates should also be devel-
oped further. In addition we calculate tax rates following various methodologies
and present time series on tax rates in Finland and the latest tax rates in OECD
countries.

Key words: Taxation, effective tax rates, average tax rates, labour, capital,
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Yhteenveto

Verotuksen todellinen taso ja verorasituksen jakautuminen eri veroperustoille
(esim. työ, pääoma ja kulutus) on usein niin poliitikkojen kuin taloustieteili-
jöidenkin mielenkiinnon kohteena. Tässä tutkimuksessa esitellään ja arvioidaan
työn, pääoman (tai investointien) ja kulutuksen verorasituksen mittausmenetel-
miä. Tutkimuksessa käsiteltävät mittarit voidaan jakaa taaksepäin katsoviin ti-
lastopohjaisiin mittareihin ja eteenpäin katsoviin  laskennallisiin mittareihin.

Makrotason tilastoihin pohjautuvat työn, pääoman ja kulutuksen keskimääräiset
veroasteet lasketaan jakamalla tietyllä perusteella kerättyjen verojen kertymä
vastaavalla veropohjalla. Siten keskimääräiset veroasteet mittaavat verotuksen
todellista tasoa sisältäen veroasteiden ja -pohjan vaikutusten lisäksi veroviran-
omaisten toimien, verosuunnittelun ja verosubstituution vaikutukset.

Tilastopohjaisten keskimääräisten veroasteiden laskemiseen kehitetyistä mene-
telmistä esitellään ensin Mendozan, Razinin ja Tesarin uraa uurtava menetelmä
laskea työn, pääoman ja kulutuksen keskimääräisiä veroasteita. Menetelmä si-
sältää useita ongelmia, joista osa on korjattu myöhemmissä tutkimuksissa. Men-
dozan, Razinin ja Tesarin menetelmässä sosiaalivakuutusmaksuja ei allokoida
oikein eri veroasteille ja sosiaalivakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta ei oteta
huomioon. Lisäksi yrittäjien tulot luetaan kokonaan pääomatuloiksi. Carey ja
Tchilinguirian korjaavat näitä ja muita pienempiä puutteita menetelmän seuraa-
vassa versiossa. Yrittäjien tulon jakaminen työ- ja pääomatuloiksi tapahtuu las-
kemalla yrittäjien työtuloiksi työntekijöiden keskimääräinen palkka. Molempien
menetelmien suurin ongelma on työtuloista ja pääomatuloista maksettujen tulo-
verojen karkea arvioiminen perustuen oletukseen, että molemmista tulolajeista
maksetaan yhtä suuri osuus tuloveroja. Tästä, usein todellisuuden vastaisesta
oletuksesta, saattaa aiheutua suurtakin harhaa työn- ja pääoman keskimääräisiin
veroasteisiin. Näillä kahdella menetelmällä veroasteet kuitenkin on suhteellisen
helppo laskea OECD:n tarjoamista Revenue Statistics ja National Accounts -
tietokannoista.

Volkerinkin ja de Haanin menetelmässä sekä Euroopan komission menetelmässä
pyritään luopumaan työ- ja pääomatulojen saman tuloveroasteen oletuksesta.
Kotitalouksien maksamat tuloverot jaetaan eri veroperustoille erikseen kerättyjen
tietojen perusteella. Työn ja pääoman keskimääräinen veroaste voidaan siis näillä
menetelmillä laskea useiden maiden osalta tarkemmin kuin Mendozan et al. tai
Careyn et al. menetelmällä. Suomen osalta kuitenkin myös Volkerink et al. ja
Euroopan komissio allokoivat kotitalouksien tuloveroja työlle ja pääomalle kar-
kealla arviointimenettelyllä. Näiden tarkempien menetelmien ongelmana on li-
säksi se, että menetelmillä tuotettuja tuoreita veroasteita ei ole saatavilla ja
laskelmien toistaminen on käytännössä hankalaa.



Tulkittaessa Suomen työn ja pääoman keskimääräistä veroastetta on myös otetta-
va huomioon, että Suomi kuuluu maihin, joissa sosiaaliturvaetuuksista maksetaan
veroa. Nämä verot sisältyvät työlle ja pääomalle jaettaviin kotitalouksien tulove-
roihin, mutta sosiaaliturvaetuudet eivät sisälly veropohjaan. Työn ja pääoman
keskimääräiset veroasteet yliarvioituvat tämän seurauksena.

Kaikilla tutkimuksessa käsitellyillä tilastopohjaisilla menetelmillä tuotettuja ve-
roasteita tulkittaessa on oltava varovainen ja niitä on tuettava muulla informaati-
olla. Makrotason menetelmissä verokertymää vastaavan ja tilastointitavaltaan
samanlaisen veropohjan muodostaminen on ongelmallista. Varsinkin voimak-
kaissa suhdannevaihteluissa keskimääräiset veroasteet voivat vaihdella voimak-
kaasti, vaikka veroperusteissa ei tapahtuisikaan merkittäviä muutoksia.
Makrotason tilastoissa eri maiden verotuksen vaikutukset saattavat sekoittua.
Jotta makrotason tilastoja hyödyntävillä menetelmillä voitaisiin päästä parempiin
tuloksiin, tarvitaan rinnalle mikroaineistoja tai yhdenmukaisempaa ja yksityis-
kohtaisempaa tilastointia. Mikroaineistoista laskettavien keskimääräisten vero-
asteiden hyödyntämisessä näyttäisi olevan eniten tehtävissä. Tarpeeksi laajojen
mikroaineistojen avulla voitaisiin epäilemättä tuottaa entistä paremmin todelli-
suutta vastaavia keskimääräisiä veroasteita. Myös tilastoinnin nopeutta tulisi
pystyä parantamaan ainakin hitaimpien maiden osalta.

Eteenpäin katsovissa laskennallisissa menetelmissä ei tarvitse odottaa tilastoinnin
valmistumista, vaan efektiiviset veroasteet voidaan laskea veroparametrejä –
esimerkiksi verokantoja ja poistoasteita – hyödyntäen. Näin veroasteet on nope-
asti saatavilla ilman tilastointiongelmia. Lisäksi menetelmien avulla voidaan sul-
kea pois muiden kuin verotekijöiden ja muiden verotekijöiden kuin haluttujen
vaikutukset. Menetelmät eivät kykene kuitenkaan ottamaan huomioon kaikkien
verotekijöiden ja varsinkaan verotuksen käytännön soveltamisen vaikutuksia to-
delliseen verorasitukseen.

Efektiivisillä raja- ja keskimääräisillä veroasteilla tarkastellaan uuden investoin-
nin suhteellisia verokiiloja veroparametrien avulla. Efektiivinen rajaveroaste
mittaa juuri kannattavan investointiyksikön verorasitusta ja efektiivinen keski-
määräinen veroaste puolestaan taloudellista ylijäämää tuottavan investoinnin ve-
rokiilaa. Nämä menetelmät pohjautuvat uusklassiseen investointimalliin.
Tarkastelu voi tapahtua niin yritysverotuksen tasolla kuin ottamalla huomioon
rahoittajan pääomaverokohtelu. Eri investoijien investointeja voidaan tarkastella
rahoitusmuodoittain ja investointikohteittain sekä erilaisilla rahoittajilla. Siten
verotuksen neutraalisuuden tutkiminen on mahdollista.

Työn verorasitusta mitataan usein laskennallisesti tarkastelemalla teollisuuden
keskimääräisen tulon ansaitsevaa työntekijää (APW) ja tämän avulla muodostet-
tuja perheitä. APW-menetelmässä lasketaan kyseisiä tulotasoja vastaavat tulove-
rot ja palkkasidonnaiset sosiaalivakuutusmaksut. Näiden ja viran puolesta
tehtävien verovähennyksien avulla saadaan verokiila. Joskus otetaan huomioon



myös kulutuksen välilliset verot. Toisin kuin Veronmaksajat OECD sisällyttää
verokiiloihin myös saadut tulonsiirrot. Lisäksi OECD tarkastelee kunkin maan
keskiansioista työntekijää, kun taas Veronmaksajat tarkastelee samaa palkkaa
ansaitsevia eri maissa. Menetelmän avulla voidaan laskea niin rajaverokiiloja eli
tulonlisäyksen verovaikutuksia kuin keskimääräisiä veroasteita eli verojen
osuutta koko vuoden tuloista.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri menetelmillä tuotettuja veroasteita maittain
ja Suomelle pidemmältä aikaväliltä. Työn verorasitusta mittaavien veroasteiden
muutokset ovat pitkälti samansuuntaisia Suomessa riippumatta menetelmästä.
Yleisesti ottaen työn verotus on kiristynyt Suomessa 1990-luvun puoliväliin asti
ja laskenut hiukan viime vuosina. Työn keskimääräisistä veroasteista EU-
komission menetelmä tuottaa korkeammat veroasteet kuin OECD:n piirissä laa-
ditut menetelmät. Careyn ja Tchilinguirianin sovelluksella tuotettu työn keski-
määräinen veroaste (44,9 % v. 1999) on OECD-maiden toiseksi korkein. APW-
menetelmän keskituloisen keskimääräinen veroaste on noussut hitaammin 1990-
luvun alkupuoliskolla kuin muut keskimääräiset veroasteet ja jäänyt näin selke-
ämmin matalammaksi. Samoin keskivertotyöntekijän rajaveroaste on noussut
hitaammin, ja lisäksi se on lähtenyt laskuun pari vuotta aikaisemmin. Suomen
rajaverokiila (45,6 % v. 2002) on 17 OECD-maan joukossa seitsemänneksi kor-
kein. Korkeampiin tulotasoihin siirryttäessä Suomen verokiila kasvaa nopeasti
johtuen voimakkaasta veroprogressiosta.

Pääoman keskimääräisen veroasteet ovat Suomen osalta varsin samanlaisia ti-
lastopohjaisesta menetelmästä riippumatta. Suomen keskimääräiset veroasteet
ovat nousseet 1990-luvun alun lama- ja verouudistusvuosia lukuun ottamatta
niin, että nykyään veroaste on saavuttanut viime vuosikymmenen alun tason.
Tästä huolimatta Careyn ja Tchilinguirianin menetelmällä tuotettu keskimääräi-
nen veroaste (22,7 % v. 1999) on 20 OECD-maan joukossa seitsemänneksi ma-
talin. Laskennalliset efektiiviset veroasteet, joissa investoinnin rahoittajan
oletetaan olevan korkeimmat rajaverokannat omaavan yksityishenkilön, antavat
verorasituksen tasosta erilaisen kuvan. Efektiivinen keskimääräinen veroaste on
nykyään laskennallisten keskimääräisten veroasteiden alapuolella oltuaan 1980-
luvulla selkeästi korkeampi. Tätä eroa selittää efektiivisten veroasteiden sovel-
tuminen investoinnin ja korkeimpien rajaveroasteiden rahoittajan verotukseen
koko pääoman verokertymän sijaan. Efektiivisissä veroasteissakin on siis tapah-
tunut huomattava pudotus 1990-luvun vaihteessa verokantojen muutosten ja
eriytettyyn tuloverotukseen siirtymisen myötä. Tämän jälkeen efektiiviset vero-
asteet ovat nousseet, vaikka suhdanteet eivät vaikutakaan näihin menetelmiin.
Efektiivinen rajaveroaste (37,5 % v. 2002) on kolmanneksitoista matalin ja efek-
tiivinen keskimääräinen veroaste (16 % v. 2002) on toiseksi matalin 25 maan
joukossa.

Yhtiöiden tilastopohjaisen keskimääräisen veroasteen sekä efektiivisen keski-
määräisen veroasteen kehitys on samansuuntaista Suomessa, mutta menetelmien



antamissa verotuksen tasoissa on nytkin eri tarkastelukohteista aiheutuva huo-
mattava ero, vaikka verokertymään pohjautuva keskimääräinen veroaste onkin
noussut voimakkaasti viime vuosina. Efektiivinen keskimääräinen veroaste (27,2
% v. 2002) on yhdeksänneksi matalin 25 maan joukossa. Tilastopohjainen kes-
kimääräinen veroaste on 17,5 % v. 2000. Juuri kannattavan investointiyksikön
efektiivisen rajaveroasteen kehitys poikkeaa yhteisöverokannan voimakkaan las-
kemisen ja yhtiöverotuksen hyvitysjärjestelmään siirtymisen vuoksi 1980- ja
1990-lukujen vaihteessa. Suomen efektiivinen rajaveroaste (20,1 % v. 2002) on
yhdeksänneksi matalin 25 maan joukossa.

Kulutuksen keskimääräiset veroasteet käyttäytyvät eri menetelmissä saman
suuntaisesti. Keskimääräisten veroasteiden tasossa on kuitenkin huomattavia
eroja johtuen menetelmien erilaisista veropohjan määrittelyistä ja myös sisälly-
tetyistä veroista. Taso on sama tai hieman korkeampi kuin kaksi vuosikymmentä
sitten. Kulutuksen keskimääräinen veroaste (20,5 % v. 1999) on OECD-maiden
viidenneksi korkein Careyn ja Tchilinguirianin sovelluksen mukaan.

Laskelmien perusteella voidaan sanoa, että Suomen yhtiö- ja pääomaverotus ovat
teollisuusmaiden alempaa keskitasoa mutta työn ja kulutuksen veroasteet sekä
kokonaisverorasitus ovat huippuluokkaa. Suomen kohdalla eri menetelmät näyt-
täisivät heijastavan verotuksessa tapahtuneita muutoksia oikeasuuntaisesti. Eri-
laiset menetelmät on ymmärrettävä todellisen verorasituksen indikaattoreina,
jotka mahdollistavat maiden verotasojen karkean vertailun ja kehityssuuntien
havainnoinnin. Todellisen verorasituksen numeroarvoisesta tasosta puhuttaessa
on oltava huolellinen käytetyn menetelmän mittauskohteesta sekä menetelmän
vahvuuksista ja heikkouksista.
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1 Johdanto

Verotusta on viime vuosikymmeninä kiristetty huomattavasti Suomessa ja muis-
sa teollisuusmaissa. Verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen osuus bruttokansan-
tuotteesta oli vuonna 2000 Suomessa 46,8 prosenttia, mikä on kymmenen
prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 1980.1 Kokonaisveroasteen lisäksi on
mielenkiintoista tietää, miten verorasitus jakautuu eri taloudellisille veroperus-
toille (esim. työ, pääoma ja kulutus). Tiettyjen veroerien suhde BKT:hen2 ei anna
oikeaa kuvaa eriä vastaavaan veroperustaan kohdistuvasta verorasituksesta. BKT
on määritelmällisesti tuotannontekijätulojen summa, joten esimerkiksi työhön
kohdistuvien verojen ja BKT:n suhteen muutos saattaa johtua funktionaalisen
tulonjaon muutoksista eikä työn verotuksen kiristymisestä tai keventymisestä.
Pelkät legaaliset verokannat puolestaan eivät ota huomioon verovähennysten ja
muiden veropohjaan kohdistuvien huojennusten vaikutuksia verorasitukseen.

Tässä tutkimuksessa kartoitetaan edellä mainittuja mittareita kehittyneempiä me-
netelmiä, joilla mitataan työhön, pääomaan/investointeihin ja kulutukseen koh-
distuvaa tosiasiallista verorasitusta. Nämä verorasituksen mittarit voidaan jakaa
tilastopohjaisiin mittareihin ja eteenpäin katsoviin laskennallisiin mittareihin.
Molemmat mittarityypit ovat viime vuosina herättäneet entistä enemmän mielen-
kiintoa poliitikkojen ja tutkijoiden piirissä. Menetelmien kuvaaminen ja arviointi
on tarpeen, jotta niillä tuotettuja veroasteita osataan tulkita.

Makrotason aineistoista lasketut työn, pääoman ja kulutuksen keskimääräiset ve-
roasteet ovat tilastopohjaisia verorasituksen mittareita. Keskimääräisissä veroas-
teissa hyödynnetään aggregaattitason tietoja tiettynä ajanhetkenä toteutuneista
verokertymistä ja kansantalouden tilinpidon eriä. Ideana on suhteuttaa tiettyyn
veroperustaan (esim. työ, pääoma tai kulutus) kohdistuvat tosiasiallisesti makse-
tut verot ja maksut vastaavaan veropohjaan. Esimerkiksi työn keskimääräinen
veroaste voidaan laskea työtuloista maksettujen verojen sekä työntekijän ja työn-
antajan sosiaalivakuutusmaksujen osuutena työvoimakustannuksista. Tällöin
otetaan huomioon legaalisten veroasteiden, muiden maksujen, verovähennysten
sekä verotettavien ja verottajien verokäytäntöjen yhteisvaikutus. Makrotason ai-
neistoista laskettuja veroasteita voidaan tarkentaa mikroaineistoilla, jotka kerä-
tään henkilö-, yritys- tai projektitasolta. Laajojen mikroaineistojen avulla
voitaisiin tarkastelua suorittaa yksinäänkin.

Varsinkin pääoman tai tarkemmin sanottuna investointien verorasituksen mit-
taamisessa eteenpäin katsovilla mittareilla on pitkät perinteet aina kuusikym-
mentäluvulta saakka. Niistä onkin tullut yleisesti hyväksytty ja runsaasti käytetty

                                             
1 Kokonaisveroasteiden vertailua vaikeuttavat maiden erilaiset tavat tukea kansalaisia tai yrityksiä. Vero-
vähennysten muodossa annettu tuki alentaa veroastetta ja veronalainen tulonsiirto tai tuki nostaa sitä.
2 Esimerkiksi OECD:n Revenue Statistics -julkaisussa raportoidaan eri veroerien BKT-osuuksia.
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menetelmä. Investointimalliin pohjautuvat efektiivinen raja- ja keskimääräinen
veroaste ovat esimerkkejä eteenpäin katsovista pääomaverotuksen mittareista. Ne
mittaavat uusien hypoteettisten investointien verorasitusta. Niiden laskemiseen
tarvitaan vallitsevat tai tulevat verokannat ja veropohjaa kuvaavat parametrit
(esim. pääoman kulumis- ja veropoistoasteet). Menetelmät eivät kuitenkaan ota
huomioon kaikkia veroparametrejä ja niiden ulkopuolelle jää verotettavien ja ve-
rottajien toimien vaikutukset. Työn verotusta tutkitaan veroparametrien avulla
tarkastelemalla keskivertotyöntekijän (APW) tuloja.

Tilastopohjaisia keskimääräisiä veroasteita kutsutaan keskimääräisiksi efektiivi-
siksi veroasteiksi (Mendoza, Razin ja Tesar 1994 sekä Carey ja Tcilinguirian
2000), efektiivisiksi veroasteiksi (Nicodème 2001), keskimääräisiksi veroasteiksi
(OECD 2000), verosuhteiksi (OECD 2001) ja implisiittisiksi veroasteiksi (Eu-
rostat 1998 ja 2000). Tässä tutkimuksessa käytetään nimitystä keskimääräinen
veroaste. Implisiittinen veroaste on huono nimitys, koska veroaste tulee ekspli-
siittiseksi, kun se lasketaan. Implisiittisellä viitataankin keskimääräisen veroas-
teen kykyyn sisällyttää implisiittisiä tekijöitä. Keskimääräinen veroaste on sen
sijaan kuvaava nimitys, koska veroaste on erilaisten pääomien, työsuoritteiden tai
kulutuksien verojen keskiarvo. Keskimääräisen veroasteen kutsuminen efektiivi-
seksi veroasteeksi olisi harhaanjohtavaa, sillä keskimääräinen veroaste saattaa
eräissä tapauksissa olla hyvinkin epätarkka arvio tosiasialliselle verorasitukselle.
Ilmaisua efektiivinen veroaste käytetään tässä tutkimuksessa luvussa 3 esiteltävi-
en eteenpäin katsovien menetelmien yhteydessä (efektiivinen rajaveroaste
(EMTR) ja efektiivinen keskimääräinen veroaste (EATR)). Tämä on luontevaa,
sillä nämä mittarit kertovat laskentaoletusten mukaisen investointiprojektin tosi-
asiallisesta verorasituksesta.

Tilastopohjaisia työn, pääoman ja kulutuksen verorasituksen mittareita käsitel-
lään luvussa 2. Tutkimuksen pääpaino on näissä menetelmissä. Eteenpäin katso-
via efektiivisiä veroasteita ja työvoimakustannusten APW-laskelmia esitellään
lyhyemmin luvussa 3. Luvussa 4 raportoidaan eri menetelmillä tuotettuja vero-
asteiden aikasarjoja Suomen osalta sekä viimeisimmät veroasteet suuremmalle
maajoukolle. Näin pyritään saamaan kuva menetelmien soveltuvuudesta Suomen
verojärjestelmän arviointiin. Samalla saadaan kuva Suomen verotuksen suhtau-
tumisesta muiden maiden vallitsevaan verotukseen.
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2 Tilastopohjaiset keskimääräiset veroasteet

Tilastopohjaisten keskimääräisten veroasteiden laskemiseen on kehitetty useita
erilaisia menetelmäsovelluksia. Tässä luvussa tarkastellaan seuraavia menetel-
miä:

- Mendozan, Razinin ja Tesarin (1994) menetelmä (MRT-menetelmä)

- Careyn ja Tchilinguirianin (2000) menetelmä (OECD(2000)-menetelmä)

- Euroopan komission ja Eurostatin (1998 ja 2000) menetelmä (EC-menetelmä)

- Volkerinkin ja de Haanin (OECD 2001) menetelmä (OECD(2001)-
menetelmä).

Kappaleissa 2.2–2.5 kuvataan ja arvioidaan edellä mainittuja menetelmiä. Mikro-
aineistojen hyödyntämistä tilastopohjaisten keskimääräisten veroasteiden laske-
misessa käsitellään kappaleessa 2.6. Aluksi käsitellään kuitenkin tilastoaineistoja,
joiden käyttöön suurin osa menetelmistä pohjautuu.

2.1 Aineistot

Valtaosassa keskimääräisen veroasteen laskemismenetelmistä hyödynnetään
OECD:n tuottamia makrotason aineistoja. Näiden aineistojen helppo saatavuus ja
yhdenmukaisuus mahdollistavat helposti tuotettavat laskelmat, mutta samalla
karkea tilastointi peittää maiden välisiä eroja, mikä heikentää vertailukelpoisuut-
ta. Verotuloja koskevat tiedot saadaan OECD:n Revenue Statistics -tilastosta,
joka sisältää aikasarjat useiden erityyppisten verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen
tuotosta. Revenue Statistics -tilaston lisäksi eri menetelmissä hyödynnetään
vaihtelevaa määrää kansantalouden tilinpidosta löytyviä tietoja. Taulukossa 2.1
on lueteltu ne OECD Revenue Statistics -tilaston ja OECD:n kansantalouden ti-
linpidon muuttujat, joita seuraavissa luvuissa esiteltävissä menetelmissä käyte-
tään. Revenue Statistics -tilastosta on raportoitu lisäksi alaeriä, jotta laskelmissa
käytettävien erien koostumus kävisi selkeämmin ilmi.

Taulukko 2.1. Revenue Statistics –tilaston ja kansantalouden tilinpidon erät

OECD Revenue Statistics

1000 Verot ansiotuloista, pääomatuloista ja voitoista
1100   Kotitalouksien maksamat verot ansiotuloista, pääomatuloista ja voitoista
  1110     Tulot ja voitot
  1120     Myyntivoitot
1200   Yhtiöiden maksamat verot voitoista, myyntivoitoista ja muista tuloista
  1210     Tulot ja voitot
  1220     Myyntivoitot
1300   Kohdistamattomat verot
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2000 Sosiaalivakuutusmaksut
2100   Työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksut
2200   Työnantajien sosiaalivakuutusmaksut
2300   Yrittäjien ja työsuhteettomien sosiaalivakuutusmaksut
2400   Kohdistamattomat sosiaalivakuutusmaksut
3000 Palkka- ja työvoimaverot
4000 Omaisuusverot
4100   Kiinteän omaisuuden toistuvat verot
  4110     Kotitaloudet
  4120     Muut
4200   Nettovarallisuuden toistuvat verot
  4210     Yksityishenkilöt
  4220     Yritykset
4300 Jäämistö-, perintö- ja lahjaverot
  4310     Jäämistö- ja perintöverot
  4320     Lahjaverot
4400 Rahoitus- ja pääomaliiketoimien verot (esim. leimavero)
4500 Muut kertaluonteiset omaisuusverot
  4510     Nettovarallisuuden kertaluonteiset verot
  4520     Muut kertaluonteiset
4600 Muut toistuvat omaisuusverot
5000 Tavaroiden ja palvelujen verot
5100   Tavaroiden ja palvelujen tuotannosta, myynnistä, kuljetuksesta, vuokrauksesta ja luovutuksesta

maksetut verot
  5110     Yleiset tavaroiden ja palvelujen verot
    5111       Arvonlisäverot
    5112       Myyntiverot
    5113       Muut yleiset tavaroiden ja palvelujen verot
  5120     Yksittäisten tavaroiden ja palvelujen verot
    5121       Valmisteverot (esim. alkoholi- ja tupakkavero)
    5122       Fiskaalisten monopolien voitot
    5123       Tullit ja tuontimaksut
    5124       Viennistä perityt verot
    5125       Investointihyödykkeiden verot
    5126       Yksittäisten palvelujen verot (esim. arpajaisvero ja jätemaksu)
    5127       Muut kansainvälisen kaupan ja liiketoimien verot
    5128       Muut yksittäisten tavaroiden ja palvelujen verot
  5130     Kohdistamattomat verot
5200   Tavaroiden käytöstä ja erinäisistä aktiviteeteista maksetut verot
  5210     Toistuvat verot
    5211       Moottoriajoneuvoista kotitalouksien maksamat verot
    5212       Moottoriajoneuvoista muiden maksamat verot
    5213       Muut toistuvat verot
  5220     Kertaluonteiset verot
5300 Kohdistamattomat tavaroiden ja palvelujen verot
6000 Muut verot
6100   Liiketoimintaa harjoittavien yksistään maksamat verot
6200   Muiden maksamat tai kohdistamattomat verot

OECD National Accounts

OS Talouden toimintaylijäämä
OSPUE Ei-osakeyhtiömuotoisten yritysten toimintaylijäämä
PEI Kotitalouksien omaisuustulot ja yrittäjätulot
WSSS* Palkansaajakorvaukset
W Palkat ja palkkiot
EE Palkansaajien lukumäärä
ES Yksityisyrittäjien lukumäärä
CP Yksityiset kulutusmenot
CG Julkiset kulutusmenot
CGW Julkisyhteisöjen palkansaajakorvaukset

*Palkansaajakorvauksista käytetään myös koodia CoE.
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Aineistoihin liittyy ongelmia, jotka heikentävät keskimääräisten veroasteiden
luotettavuutta ja on siten syytä pitää mielessä. Pyrkimykset väistää näitä ongel-
mia ja vähentää niistä mahdollisesti aiheutuvaa epätarkkuutta heijastuvat seuraa-
vissa kappaleissa esiteltäviin menetelmiin.

Ensinnäkin Revenue Statistics -tilastossa on eroteltavuusongelmia. Suuri osa ve-
rokategorioista sisältää useampaan kuin yhteen makrotaloudelliseen veroperus-
taan (työ, pääoma, ym.) pohjautuvia veroja. Esimerkiksi erä 1100 sisältää
työtuloista ja pääomatuloista maksetut tuloverot.

Toiseksi kansantalouden tilinpidot ja Revenue Statistics -tilasto eivät välttämättä
ole ajallisesti yhteensopivia. Revenue Statistics -tilaston keruu tapahtuu kassa-
virtaperiaatteella, jonka mukaan verosuoritukset allokoidaan vuodelle, jolloin
maksu tulee valtion kassaan, riippumatta verovelvollisuuden syntymisen ajan-
kohdasta. Tällöin tietyn vuoden verokertymät saattavat tilastossa sisältää veroja,
joiden maksuvelvollisuus on syntynyt esimerkiksi edellisenä vuotena. Suorite,
josta vero maksetaan, luetaan kansantalouden tilinpidossa edelliselle vuodelle ja
vaikuttaa siten edellisen vuoden veropohjaan. Esimerkiksi legaalisen yhtiövero-
kannan laskiessa pääoman keskimääräinen veroaste voi nousta, jos samanaikai-
sesti yritysten tappiot kasvavat voimakkaasti laskusuhdanteen myötä. Tällöin
edelliseltä vuodelta maksetut verot pitävät kassavirtaperusteella laskettua vero-
kertymää korkealla, kun veropohjana toimiva kansantalouden tilinpidon mukai-
nen talouden toimintaylijäämä laskee. Lisäksi syntyvät tappiot voivat heijastua
tulevien vuosien verokertymään. Pääoman keskimääräisen veroasteen havaitaan-
kin muuttuvan voimakkaasti suhdanteiden myötä.

Kansantalouden tilinpidon ja Revenue Statistics erien yhteensopivuutta heikentää
lisäksi esimerkiksi se, että OSPUE sisältää laskennallisen asuntotulon, jota ei
veroteta, ja että PEI sisältää kansantalouden tilinpidossa kotitalouksille luettavan
eläkerahastojen ja henkivakuutusten tuoton. Revenue Statisticsin erä 1100 sisäl-
tää verot myyntivoitoista, jotka eivät kuitenkaan sisälly kansantalouden tilinpi-
don eriin.

Ongelmana on myös se, että kansantalouden tilinpidon eriin saattavat heijastua
kansallisten verojärjestelmien luomat insentiivit. Jos esimerkiksi maan verojär-
jestelmä suosii pääomatuloja, on insentiivi naamioida työtuloja pääomatuloiksi.
Lisäksi maiden käytännöt raportoida veroja eri Revenue Statistics -tietokannan
eriin vaihtelevat. Esimerkiksi yritysveroja raportoidaan toisissa maissa vain erään
1200 ja toisissa myös erään 1100.

Kansantalouden tilinpidon järjestelmässä on tapahtunut muutos SNA68/ESA79 -
järjestelmästä SNA93/ESA95 -järjestelmään. Järjestelmän vaihdoksen myötä
sektorijako on muuttunut siten, että eriä OSPUE ja PEI ei enää ole uuden järjes-
telmän mukaisessa kansantalouden tilinpidossa. Tutkimuksia, joissa olisi käytetty
eksplisiittisesti uuden järjestelmän mukaisia tilinpidon eriä ei ole toistaiseksi jul-
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kaistu3. Menetelmien kuvauksessa käytetään tässäkin tutkimuksessa vanhoja eriä.
Luvussa 4 raportoitavat MRT- ja OECD(2000)-menetelmien mukaiset veroasteet
on laskettu käyttämällä termin (OSPUE + PEI) sijasta uuden järjestelmän mukai-
sia kotitaloussektorin eriä (toimintaylijäämä + sekatulo + omaisuustulo) tai
OECD:n  Economic Outlook -tietokannan erää YOTH (Income from property
and other).

2.2 MRT-menetelmä

Mendozan, Razinin ja Tesarin (1994) menetelmä on ensimmäinen ja uraa uurtava
tapa laskea työn, pääoman ja kulutuksen verorasitusta mittaavia keskimääräisiä
veroasteita OECD:n tarjoamista tilastokannoista. Myöhemmät OECD:n piirissä
kehitellyt ja yksittäisten tutkijoiden käyttämät keskimääräiset veroasteet ovat jat-
kokehitelmiä MRT-menetelmästä.

Veroasteet lasketaan aineistoista seuraavilla kaavoilla. Nelinumeroiset koodit
viittaavat Revenue Statistics -eriin ja kirjainkoodit kansantalouden tilinpidon
eriin. Koodien selitykset ovat taulukossa 2.1. Kotitalouksien keskimääräistä tulo-
veroaste (TH) on aputermi, jota hyödynnetään työn ja pääoman keskimääräisen
veroasteen laskemisessa.

Työn keskimääräinen veroaste

TL = (TH*W+2000+3000)/(W+2200)

Pääoman keskimääräinen veroaste

TK = [TH*(OSPUE+PEI)+1200+4100+4400]/OS

Kulutuksen keskimääräinen veroaste

TC = (5110+5121)/(CP+CG–CGW–5110–5121)

Kotitalouksien keskimääräinen tuloveroaste

TH = 1100/(OSPUE+PEI+W)

                                             
3 Carey ja Tchilinguirian (2000) hyödyntävät OECD:n Economic Outlook 67 -tietokantaa, jossa erä
YOTH vastaa kotitaloussektorin eriä (toimintaylijäämä + sekatulo + omaisuustulo). Lyytikäinen (2002)
hyödyntää Economic Outlook 69 -tietokantaa ja käyttää myös sen muuttujakoodeja OECD(2000)-
menetelmän kuvauksessa.



7

Kotitalouksien keskimääräinen tuloveroaste (TH)

Revenue Statistics -tilaston erää 1100 (kotitalouksien tuloverot) ei ole jaettu
työtuloista, pääomatuloista ja tulonsiirroista maksettuihin tuloveroihin. Tämä ei
olisi edes mahdollista niiden maiden osalta, joissa työ- ja pääomatuloja verote-
taan yhdistetysti. Työtuloista maksetuille tuloveroille ja pääomatuloista makse-
tuille tuloveroille on kuitenkin saatava arviot, jotta voidaan laskea työn ja
pääoman keskimääräinen veroaste. MRT-menetelmässä oletetaan, että kotitalou-
det maksavat sekä työ- että pääomatuloistaan saman osuuden tuloveroa. Tämä
kotitalouksien keskimääräinen veroaste (TH) on tuloverojen osuus kotitalouksien
yhteenlasketuista työ- ja pääomatuloista. TH lasketaan aineistoista jakamalla ko-
titalouksien maksamat tuloverot (1100) ei-osakeyhtiömuotoisten yritysten toi-
mintaylijäämällä (OSPUE), kotitalouksien saamilla omaisuus- ja yrittäjätuloilla
(PEI) sekä palkoilla ja palkkioilla (W).4 Kotitalouksien veroastetta voidaan nyt
käyttää eri tulolajeista maksettavien tuloverojen arvioimiseen.

Työn keskimääräinen veroaste (TL)

Työhön kohdistuva verorasitus koostuu työtuloista maksetuista tuloveroista, so-
siaalivakuutusmaksuista ja muista työvoimaan kohdistuvista veroista. MRT-
menetelmässä työtuloista maksetut tuloverot arvioidaan kertomalla palkat ja
palkkiot (W) kotitalouksien keskimääräisellä veroasteella (TH). Arvioituihin tu-
loveroihin lisätään sosiaalivakuutusmaksut (2000) ja työvoimaan kohdistuvat
muut verot (3000). Näin laskettu osittain arvioitu verokertymä jaetaan työvoima-
kustannuksilla, jotka tässä menetelmässä koostuvat palkoista ja palkkiosta (W) ja
työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista (2200). Työntekijän sosiaalivakuutus-
maksut (2100) sisältyvät palkkoihin ja palkkioihin.

Pääoman keskimääräinen veroaste (TK)

Pääoman verorasitus eli kaavan osoittaja muodostuu pääomatuloista maksetuista
tuloveroista, yritysveroista ja erilaisista omaisuusveroista. Kotitalouksien pää-
omatuloista maksamat tuloverot arvioidaan vastaavasti kuin työn keskimääräistä
veroastetta laskettaessa eli kertomalla (OSPUE + PEI) kotitalouksien keskimää-
räisellä veroasteella (TH). Termi (OSPUE + PEI) sisältää kotitalouksien omai-
suustulojen ohella myös yksityisyrittäjien tulot, joten yrittäjien tulot allokoidaan
MRT-menetelmässä kokonaan pääomalle. Osoittajan muut termit ovat (osa-
ke)yhtiöiden voittoverot (1200), kiinteän omaisuuden toistuvat verot (4100) sekä
rahoitus- ja pääomaliiketoimien verot (4400). Nimittäjä eli veropohja on talouden
toimintaylijäämä (OS), joka voi olla niin brutto- kuin nettomääräinen. Bruttotoi-
mintaylijäämään perustuvia pääoman keskimääräisiä veroasteita pidetään kan-
sainvälisesti vertailukelpoisempina, koska eri maissa nettotoimintaylijäämä

                                             
4 Toisin sanoen tuloveroista 1100 allokoidaan työlle osuus W/(OSPUE+PEI+W) ja pääomalle osuus
(OSPUE+PEI)/(OSPUE +PEI +W).
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lasketaan eri kiinteän pääoman kulumista koskevilla oletuksilla. Lisäksi ne eivät
vaihtele yhtä voimakkaasti suhdanteiden mukaan kuin nettoylijäämään perustu-
vat keskimääräiset veroasteet. Kuitenkin bruttotoimintaylijäämä yliarvioi vero-
pohjan, joten menettely laskee keskimääräisten veroasteiden tasoa.

Kulutuksen keskimääräinen veroaste(TC)

Kulutuksen keskimääräinen veroaste pyrkii mittaamaan verokiilaa kuluttajahin-
tojen ja tuottajahintojen välillä. Kulutukseen kohdistuva verorasitus koostuu ylei-
sistä tavaroiden ja palvelujen veroista (5110) (esim. ALV) ja valmisteveroista
(5121). Nimittäjä muodostuu yksityisestä kulutuksesta (CP) ja julkisesta kulutuk-
sesta (CG), joista vähennetään julkiset palkkamenot (CGW) ja verot (5110) ja
(5121). Verojen vähentäminen nimittäjästä tekee tästä veroasteesta nettomääräi-
sen.

Kulutuksen keskimääräinen veroaste lasketaan nettomääräisenä, koska välillisten
verojen veroaste esitetään perinteisesti prosenttiosuutena hinnasta ilman veroja.
Esimerkiksi 22 prosentin ALV lisää tuotteen veroja edeltävää hintaa 22 prosen-
tilla, mutta on vain noin 18 prosenttia tuotteen lopullisesta myyntihinnasta. Vä-
lillisten verojen vähentäminen veropohjasta saa aikaan sen, että teoreettinen TC
tälle verolle on 22 prosenttia eikä 18 prosenttia.

Nimittäjä on huomattavasti laajempi kuin todellinen kulutusverojen veropohja.
Julkisesta kulutuksesta sekä suuresta osasta tavaroita ja palveluita (esim. rahoi-
tuspalvelut, terveyspalvelut ja eräissä maissa ruoka) ei nimittäin makseta välilli-
siä veroja. Laajaa veropohjaa perustellaan sillä, että kyseisten tavaroiden ja
palvelusten tuotannossa käytetyt panokset ovat ALV:n alaisia. Tällöin oletetaan,
että tuotantopanosten välilliset verot heijastuvat korkeampina lopputuotteiden
hintoina. Julkiset palkkamenot (CGW) on vähennetty nimittäjästä, sillä työvoi-
makustannuksista ei makseta välillisiä veroja.

Kuvassa 2.1 esitetään MRT-menetelmällä lasketut työn, pääoman ja kulutuksen
keskimääräiset veroasteet Suomessa 1980–2000. Pääoman keskimääräinen vero-
aste on laskettu käyttäen veropohjana sekä brutto- että nettotoimintaylijäämää.
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Kuva 2.1. MRT-menetelmän tuottamat keskimääräiset veroasteet Suomessa
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2.3 OECD(2000)-menetelmä

Carey ja Tchilinguirian (2000) kehittämä niin sanottu OECD(2000)-menetelmä
työn, pääoman ja kulutuksen keskimääräisen veroasteen laskemiseen pohjautuu
kappaleessa 2.2 kuvattuun Mendozan, Razinin ja Tesarin menetelmään. Tutki-
muksessa tehdään havaintoja MRT-menetelmän heikkouksista ja tehdään keski-
määräisten veroasteiden laskukaavoihin muutoksia ja lisäyksiä, joilla nämä
heikkoudet pyritään korjaamaan.

MRT-menetelmässä on useita sosiaalivakuutusmaksuihin liittyviä ongelmia:

i) Yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut (2300) sisältyvät sosiaalivakuutusmak-
suihin (2000) TL:n osoittajassa, vaikka yrittäjien tulot allokoidaan mene-
telmässä pääomalle. Osoittajassa on siis yrittäjien maksamia veroja, mutta
nimittäjässä ei ole yrittäjien tuloja.

ii) TH:n ja TL:n laskemisessa ei oteta huomioon sitä, että kotitalouksien so-
siaalivakuutusmaksut ovat usein verotuksessa vähennyskelpoisia. Työnte-
kijän sosiaalivakuutusmaksut sisältyvät palkkoihin ja palkkioihin (W) ja
sosiaalivakuutusmaksuihin (2000).

iii) Sosiaalivakuutusmaksut, joita ei voida allokoida työntekijöille, työnanta-
jille tai yrittäjille (2400), on allokoitu kokonaan työlle.

Työnantajien maksut yksityisiin eläkerahastoihin tulisi sisällyttää TL:n veropoh-
jaan, sillä ne ovat useissa maissa merkittävä osa työtuloista. Lisäksi TL:n ja TK:n
veropohjat eivät summaudu BKT:ksi. Nimittäjässä käytetty palkat ja palkkiot
(W) ei sisällä kaikkia veroeriä, joiden tulisi sisältyä veropohjaan. Näiden ongel-
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mien korjaamiseksi on syytä määritellä työn keskimääräisen veroasteen vero-
pohja palkansaajakorvausten (WSSS) avulla.

Yrittäjien tulot katsotaan kokonaan pääomatuloiksi MRT-menetelmässä, vaikka
yrittäjät tekevät työtä yrityksissään. Jotta yrittäjien tuloista osa voidaan allokoida
ansiotuloksi, Carey ja Tchilinguirian määrittelevät uuden aputermin, yrittäjien
laskennallisen palkkasumman (WSE), jonka mukaan yrittäjien oletetaan ottavan
työtuloinaan työntekijöiden keskimääräisen vuosipalkan. Lisäksi pääomatuloihin
sisällytetään kaikki omaisuusverojen (4000) alaerät. Pääoman veropohjaa korja-
taan yrittäjien sosiaalivakuutusmaksujen (2300) osalta, sekä muutkin edellä esi-
tellyt sosiaalivakuutusmaksuja koskevat ongelmat otetaan huomioon.

Julkisen sektorin palkkamenot (CGW) vähennetään kulutuksen veropohjasta
MRT-menetelmässä, sillä palkkamenoista ei makseta välillisiä veroja. Monet
julkisen sektorin tuottamat palvelut (esim. koulutus ja terveyspalvelut) eivät kui-
tenkaan ole välillisten verojen alaisia, vaikka ne tuotettaisiinkin yksityisesti. Tä-
män seurauksena CGW:n vähentäminen veropohjasta johtaa kulutuksen
keskimääräisen veroasteen yliarvioitumiseen maissa, joissa nämä (usein työvoi-
maintensiiviset) palvelut tuotetaan julkisesti suhteessa maihin, joissa ne tuotetaan
yksityisesti. Siten julkisia palkkamenoja ei ole syytä vähentää. Kulutuksen vero-
pohjan ilmoittaminen nettomääräisenä haittaa vertailua muihin veroasteisiin, jo-
ten tässä mielessä on syytä käyttää bruttomääräistä veropohjaa. Lisäksi Carey ja
Tchilinguirian sisällyttävät useampia tavaroiden ja palveluiden verojen eriä ku-
lutuksen keskimääräiseen veroasteeseen.

Nämä ongelmat ja korjaukset huomioon ottaen muodostetut työn, pääoman ja
kulutuksen keskimääräisen veroasteen laskukaavat ovat seuraavassa laatikossa.
Kotitalouksien keskimääräistä tuloveroastetta (TH), yrittäjien laskennallista
palkkasummaa (WSE) ja työtulojen osuutta kotitalouksien tuotannontekijätu-
loista (A) hyödynnetään työn ja pääoman keskimääräisen veroasteen laskemises-
sa.
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Työn keskimääräinen veroaste

TL = [TH*(W+WSE-2100-A*2400)+2100+2200+2300+A*2400+3000]
/(WSSS+WSE+2300)

Pääoman keskimääräinen veroaste

TK = [TH*(OSPUE+PEI–WSE–2300–(1–A)*2400)+1200+(1–A)*2400+4000]
/(OS–WSE–2300)

Kulutuksen keskimääräinen veroaste

TC = (5110+5121+5122+5123+5126+5128+5200)/(CP+CG)

Kotitalouksien keskimääräinen tuloveroaste

TH = 1100/(OSPUE+PEI+W–2100–2300–2400)

Yrittäjien laskennallinen palkkasumma

WSE = ES*(W–2100)/EE

Työtulojen osuus kotitalouksien tuotannontekijätuloista

A = (W+WSE–2100)/(OSPUE+PEI+W–2100–2300)

Kotitalouksien keskimääräinen tuloveroaste (TH)

Työtuloista maksetut tuloverot arvioidaan OECD(2000)-menetelmässä samalla
periaatteella kuin MRT-menetelmässäkin. Kotitalouksien oletetaan maksavan
keskimäärin saman osuuden (TH) tuloveroa sekä työ- että pääomatuloista.5 Toi-
sin kuin Mendoza, Razin ja Tesar kotitalouksien veroasteen (TH) laskemisessa
otetaan huomioon sosiaalivakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus. Kotitalouksien
maksamat tuloverot (1100) jaetaan palkoilla ja palkkioilla (W) sekä pääoma- ja
yrittäjätuloilla (OSPUE + PEI), joista vähennetään työntekijän ja yrittäjän sosi-
aalivakuutusmaksut sekä allokoimattomat sosiaalivakuutusmaksut (2100, 2300 ja
2400).

Yrittäjien laskennallinen palkkasumma (WSE)

Tärkeä ero MRT-menetelmään on se, että osa yrittäjien tuloista katsotaan työtu-
loiksi. Yrittäjien työtulot arvioidaan laskennallisesti perustuen oletukseen, että
yrittäjät maksavat itselleen palkansaajien keskimääräistä palkkaa vastaavan vuo-
                                             
5 Tämä on yhtäpitävää seuraavan kanssa: tuloveroista 1100 allokoidaan työlle osuus (W+WSE-2100-
A*2400)/(OSPUE+PEI+W-2100-2300-2400) ja pääomalle osuus (OSPUE+PEI-WSE-2300-(1-A)*2400)/
(OSPUE+PEI+W-2100-2300-2400).
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sipalkan. Yrittäjän keskimääräinen (sosiaalivakuutusmaksujen jälkeinen) vuosi-
palkka saadaan jakamalla sosiaalivakuutusmaksuilla vähennetyt palkat ja palkki-
ot (W–2100) työntekijöiden määrällä kansantaloudessa (EE). Yrittäjien
laskennalliset työtulot (WSE) lasketaan kertomalla keskimääräinen palkka yrittä-
jien määrällä (ES).

Työtulojen osuus kotitalouksien tuotannontekijätuloista (A)

Eräissä maissa osaa sosiaalivakuutusmaksuista ei jostain syystä ole tilastoinnissa
allokoitu työlle eikä pääomalle. Nämä sosiaalivakuutusmaksut (2400) jaetaan
OECD(2000)-menetelmässä työlle ja pääomalle siten, että työn osuus vastaa
työtulojen osuutta tuotannontekijätuloista (A) ja pääoman osuus vastaa pääoma-
tulojen osuutta tuotannontekijätuloista (1–A). Työtulojen osuuden (A) laskukaa-
van osoittaja muodostuu palkoista ja palkkioista sekä yrittäjien laskennallisista
työtuloista vähennettynä työntekijän sosiaalivakuutusmaksuilla (W+WSE–2100).
Nimittäjä on summa yksityisyritysten toimintaylijäämästä, kotitalouksien omai-
suustuloista sekä palkoista ja palkkioista vähennettynä (vähennyskelpoisilla)
työntekijän ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuilla (OSPUE+PEI+W–2100–
2300). Yrittäjien laskennallinen palkkasumma on osa yksityisyritysten
toimintaylijäämää (OSPUE), joten nimittäjässä ei tarvita termiä (WSE).

Työn keskimääräinen veroaste (TL)

Työtuloista maksetut tuloverot arvioidaan OECD(2000)-menetelmässä kerto-
malla kotitalouksien veroasteella (TH) verotettavat työtulot, jotka muodostuvat
palkoista ja palkkioista (W) ja yrittäjien laskennallisesta palkkasummasta (WSE),
joista vähennetään työtekijän sosiaalivakuutusmaksut (2100) ja työlle allokoitu
osuus allokoimattomista sosiaalivakuutusmaksuista (A*2400). Sosiaalivakuu-
tusmaksut vähennetään, sillä ne ovat useimmissa maissa verotuksessa vähennys-
kelpoisia. Yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuja (2300) ei vähennetä työtuloista,
sillä WSE on yrittäjien sosiaalivakuutusmaksujen jälkeinen palkkasumma. Työn
keskimääräisen veroasteen laskukaavan osoittaja muodostuu tuloverojen lisäksi
työntekijän, työnantajan ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuista (2100, 2200 ja
2300), allokoimattomien sosiaalivakuutusmaksujen työlle laskettavasta osasta
(A2400) sekä muista työvoimaan kohdistuvista veroista ja maksuista (3000).

TL:n yhtälön nimittäjä eli veropohja, jolla työhön kohdistuvat verot ja maksut
jaetaan, muodostuu palkansaajakorvauksista (WSSS), yrittäjien laskennallisesta
palkkasummasta (WSE) ja yrittäjien sosiaalivakuutusmaksuista (2300). Palkan-
saajakorvaukset sisältävät palkkojen ja palkkioiden (W) sekä sosiaalivakuutus-
maksujen (2200 ja 2400) lisäksi myös työnantajien maksut yksityisiin
eläkerahastoihin. Useissa maissa nämä maksut ovat merkittävä osa työntekijöi-
den ansioista.
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Pääoman keskimääräinen veroaste (TK)

Pääomatuloista maksetut tuloverot pääoman keskimääräisen veroasteen (TK)
kaavan nimittäjässä arvioidaan kertomalla kotitalouksien keskimääräisellä vero-
asteella (TH) yksityisyritysten toimintaylijäämä sekä kotitalouksien omaisuus ja
yrittäjätulot, joista vähennetään yrittäjien laskennallinen palkkasumma, yrittäjien
sosiaalivakuutusmaksut ja pääoman osuus allokoimattomista sosiaalivakuutus-
maksuista (OSPUE+PEI–WSE–2300–(1–A)2400). Kotitalouksien pääomatulo-
verojen lisäksi pääoman verotaakkaan luetaan yhtiöiden voittoverot (1200),
omaisuusverot (4000) ja pääoman osuus allokoimattomista sosiaalivakuutusmak-
suista ((1–A)2400). Nimittäjän veropohja on talouden toimintaylijäämä (OS),
josta vähennetään yrittäjien laskennallinen palkkasumma (WSE) ja yrittäjien so-
siaalivakuutusmaksut (2300). Carey ja Tchilinguirian suosivat bruttotoimintayli-
jäämän käyttämistä veropohjassa nettotoimintaylijäämän sijaan, koska kiinteän
pääoman kuluminen vaihtelee maittain perustuen erilaisiin oletuksiin kiinteän
pääoman käyttöiästä. Bruttotoimintaylijäämää yliarvioi veropohjan, joten siihen
perustuvan pääoman keskimääräisen veroasteen tasoa tarkastellessa tämä seikka
on syytä ottaa huomioon. Carey ja Tchilinguirian pitävät bruttotoimintaylijää-
mään perustuvia pääoman keskimääräisiä veroasteita kansainvälisesti vertailu-
kelpoisempina.

Kulutuksen keskimääräinen veroaste (TC)

Kulutukseen kohdistuviksi veroiksi katsotaan OECD(2000)-menetelmässä Re-
venue Statistics -erät (5110, 5121, 5122, 5123, 5126, 5128 ja 5200). Yleiset tava-
roiden ja palvelusten verot (5110) koostuu oleellisesti arvonlisäverosta.
Valmisteverot (5121) sisältää esimerkiksi alkoholiverot ja tupakkaverot. Fiskaa-
listen monopolien voitot muodostavat erän 5122. Erä 5123 on tullit ja tuontimak-
sut. Yksittäisten palvelujen verot (5126) koostuu esimerkiksi arpajaisveroista ja
jätemaksuista. Muut yksittäisten tavaroiden ja palveluiden verot (5128) sisältää
sokerimaksun sekä teräs- ja hiilimaksun. Tavaroiden käytöstä ja erinäisistä akti-
viteeteista maksetut verot (5200) sisältää muun muassa moottoriajoneuvojen
käyttömaksut sekä metsästys- ja kalastusmaksut. Veropohja on yksityisten ja jul-
kisten kulutusmenojen summa (CP+CG).

Careyn ja Tchilinguirianin mukaan on ilmeistä, että yrittäjien työtulot aliarvioi-
tuvat yrittäjien työpanoksen ollessa yleensä työntekijää suuremman. He pyrkivät
myös korjaamaan maakohtaisella erityistuntemuksella yritysveroja erästä 1100
erään 1200 (Japani, Saksa, Italia, Itävalta ja Tsekki), koska osassa maista yritys-
veroja sisältyy erään 1100. Revenue Statistics -tilaston eriin on tehty myös eräitä
muita maakohtaisia muutoksia (ks. Carey et al. 2000, 31).

Kuvassa 2.2 esitetään OECD(2000)-menetelmällä Suomelle tuotettujen keski-
määräisten veroasteiden kehityksen. Pääoman keskimääräinen veroaste on las-
kettu sekä brutto- että nettotoimintaylijäämää käyttäen.
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Kuva 2.2. OECD(2000)-menetelmän tuottamat keskim. veroasteet Suomessa
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2.4 EC-menetelmä

Euroopan komission DG Taxud tuottaa yhteistyössä Eurostatin kanssa keskimää-
räisiä veroasteita.6 Menetelmä, jolla veroasteet tuotetaan vastaa periaatteiltaan
MRT-menetelmää. Menetelmissä on kuitenkin joitakin huomattavia eroja. Ensin-
näkin tietolähteet ovat erilaiset. EC-menetelmä käyttää Eurostatin New Cronos -
tietokantaa, jota täydennetään eräissä tapauksissa jäsenmailta saaduilla tiedoilla.
Eroja on myös veroperustoissa, joille veroasteet lasketaan. Keskimääräinen vero-
aste lasketaan kulutukselle, palkatulle työvoimalle ja muille tuotannontekijöille.

EC-menetelmää on kehitetty ajan myötä. Eurostat (2000) esittelee menetelmän
viimeisimmän version ja sen tuottamat veroasteet. Käytettyjen tietolähteiden ja
veroperusteiden lisäksi tärkein ero MRT- ja OECD(2000)-menetelmiin on tapa,
jolla tuloverot jaetaan työlle ja muille tuotannontekijöille. EC-menetelmässä ei
lasketa kotitalouksien keskimääräistä tuloveroastetta (TH), kuten MRT- ja
OECD(2000)-menetelmässä, vaan työtuloista maksetut verot saadaan tietokan-
nasta (ennakkoperintätieto) tai suoraan jäsenmailta. Tätä menettelyä suosittelee
myös Volkerinkin ja de Haanin OECD(2001)-menetelmä (ks. kappale 2.5), koska
TH antaa usein heikon arvion työ- ja pääomatuloista maksettavista veroista. Li-
säksi EC-menetelmässä ei siis yritetä sisällyttää yrittäjien työpanosta työn vero-
tukseen, joten menetelmästä saadaan palkkatyön keskimääräinen veroaste.

Pääoman keskimääräistä veroastetta vastaa muiden tuotannontekijöiden keski-
määräinen veroaste, joka sisältää pääoman ja ”yrittäjyyden” verot sekä joitakin
energia- ja ympäristöveroja. Kulutuksen keskimääräinen veroaste eroaa sisällöl-
tään hiukan joidenkin energia- ja ympäristöverojen osalta edeltävistä menetel-

                                             
6 Eurostat (2000) käyttää nimitystä implisiittinen veroaste.
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mistä. Lisäksi julkiset palkkamenot vähennetään veropohjasta mutta sen sijaan
veroja ei vähennetä (vrt. MRT-menetelmä).

Eurostat (2000) esittää keskimääräiset veroasteet seuraavasti:

Palkkatyön keskimääräinen veroaste (TL) = Palkatun työvoiman verot /
Palkansaajakorvaukset

Muiden tuotannontekijöiden keskimääräinen veroaste (TK) = (Yrittäjien
verot + pääoman verot) / (Talouden nettotoimintaylijäämä + Valtion konsoli-
doidut korkomaksut)

Kulutuksen keskimääräinen veroaste (TC) = Kulutusverot / (Yksityinen
kulutus maan rajojen sisällä + Julkinen kulutus – Julkiset palkkamenot).

Veroerien sisältö vaihtelee maittain ja eräissä tapauksissa veroerät sisältävät las-
kennallisia arvioita alaeristä. Esimerkiksi Suomen tapauksessa palkatun työvoi-
man verojen alaerä työtuloista maksetut tuloverot on arvioitu seuraavalla
karkealla kaavalla:

Työn tuloverot = Kotitalouksien tuloverot * [Kotitalouksien tulot / (Kotitalo-
uksien tulot + Yritysten tulot)].

Myös pääoman verojen arvioinnissa käytetään vastaavaa menetelmää. Arviointi-
menettely vastaa Suomen tapauksessa MRT- ja OECD(2000)-menetelmien ole-
tusta työ- ja pääomatulojen samasta keskimääräisestä tuloveroasteesta (TH). EC-
menetelmässä kuitenkin myös työlle ja muille tuotannontekijöille jaettava tulove-
roerä on arvioitu laskennallisesti (ks. Eurostat 2000, 30). EC-menetelmällä ei siis
toistaiseksi saada Suomelle edellä mainittuja menetelmiä tarkempia arvioita työn
ja pääoman keskimääräisistä veroasteista.

EC-menetelmän keskimääräisiä veroasteita julkaistaan ja pyritään julkaisemaan
säännöllisesti: Eurostat (1998), Eurostat (2000). Kuitenkin tätäkin taaksepäin
katsovaa menetelmää vaivaa tilastoinnin hitaus. EC (2000) julkaisee keskimää-
räisiä veroasteita vuoteen 1997 asti. EC-menetelmän mukaisten keskimääräisten
veroasteiden kehitys Suomessa esitetään kuvassa 2.3.
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Kuva 2.3. EC-menetelmän tuottamat keskimääräiset veroasteet Suomessa
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Lähde: Eurostat

Euroopan Unionin piirissä myös komission DG Ecfin tuottaa laskelmia keski-
määräisistä veroasteista (ks. Martinez-Mongay 2000). Nämäkin veroasteet pe-
rustuvat MRT- ja OECD-menetelmiin. Erona on jälleen aineistolähde, jona toimii
Ameco. Ameco-veroaineisto ei ole niinkään yksityiskohtaista kuin OECD:n Re-
venue Statistcs -tietokannan aineisto, mutta se on silti vertailukelpoisempaa. Toi-
seksi DG Ecfinin veropohjan määrittely on epätarkempi johtuen aineistosta. DG
Ecfin pyrkii kuitenkin maakohtaisen tiedon ja Revenue Statistics -tilaston avulla
laskemaan erikseen työn ja palkatun työvoiman sosiaalivakuutusmaksujen sekä
muiden palkka- ja työvoimaverojen keskimääräiset veroasteet. Palkatun työvoi-
man veroasteesta erotellaan vielä työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen vaiku-
tus. Myös muut palkka- ja työvoimaverot on mahdollista erotella. Menetelmä
tuottaa työn ja palkatun työvoiman keskimääräiset veroasteet niin ilman kuin si-
sältäen sosiaalivakuutusmaksut sekä muut palkka- ja työvoimaverot.

Kulutuksen keskimääräisen veroasteen laskeminen tapahtuu samoin kuin EC-
menetelmässä Ameco-aineistosta saatujen verojen avulla. Työn tai palkatun työ-
voiman, sosiaalivakuutusmaksujen ja kulutuksen keskimääräisten veroasteiden
avulla voidaan laskea kokonaisveroaste. Pääoman keskimääräinen veroaste voi-
daan laskea yritys- ja omaisuusverojen sekä pääomatuloverojen summana joko
vähentäen yrittäjän työpanos tai sisällyttäen yrittäjän panos kokonaan pääomana.
DG Ecfinin veroasteet on tarkoitettu lähinnä sisäiseen käyttöön, eikä niitä jul-
kaista säännöllisesti muuten kuin työn keskimääräisen kokonaisveroasteen osalta
puolivuosittaisten suhdannekatsausten yhteydessä. Menetelmän etuna on, että se
pyrkii jakamaan veroasteet pienempiin osiin ja ennakoimaan keskimääräisten
veroasteidensa kehittymistä nopeamman informaation saamiseksi. Lisäksi maat
raportoivat veropohjaa kuvaavat tiedot puolivuosittain.
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2.5 Menetelmien arviointi ja OECD(2001)-menetelmä

Makrotason aineistoista lasketuilla keskimääräisillä veroasteilla on seuraavia
hyödyllisiä ominaisuuksia:

i) Laskelmissa hyödynnetään tietoja toteutuneista verokertymistä, jolloin
lainsäädännöllisten verokantojen, verovähennysten ja muiden verohelpo-
tusten yhteisvaikutus sekä verosuunnittelun vaikutus veropohjaan tulee
implisiittisesti huomioitua.

ii) Keskimääräisten veroasteiden tuottaminen on yksinkertaisempaa kuin
eteenpäin katsovien laskennallisten veroasteiden tuottaminen, sillä näiden
laskemisessa olisi otettava huomioon lukuisia yksittäisiä verovähennyksiä
ja -helpotuksia.

iii) Makrotasolta laskettujen keskimääräisten veroasteiden kansainvälinen
vertaileminen on helppoa, koska veroasteet lasketaan useimmissa tapauk-
sissa samalla tavalla yhtenäisistä tilastoista.

iv) Keskimääräistä veroastetta on luontevaa käyttää makrotaloudellisissa
malleissa.

v) Mittareita voidaan hyödyntää verojärjestelmän arvioinnissa, sillä ne anta-
vat enemmän tietoa verorakenteesta kuin pelkät lainsäädännölliset vero-
kannat. Lisäksi ne indikoivat verojärjestelmän todellisia muutoksia
tarkemmin kuin vero/BKT -suhteet.

Keskimääräisten veroasteiden laskemisessa törmätään kuitenkin useisiin periaat-
teellisiin ja käytännöllisiin ongelmiin. Perustavanlaatuinen ongelma keskimää-
räisten veroasteiden laskemisessa on, että suuri osa OECD:n Revenue Statistics -
tietokannan verokategorioista sisältää useampaan kuin yhteen makrotaloudelli-
seen veroperustaan (työ, pääoma, ym.) pohjautuvia veroja. Toiseksi oikean, ve-
roja vastaavan, veropohjan muodostaminen on usein vaikeaa. Lisäksi suhdanteet
vaikuttavat osittain nopeammin veropohjaa kuvaavaan erään kuin verokerty-
mään, koska Revenue Statistics -tilasto kerätään kassavirtaperiaatteella (ks. luku
2.1). Vertailemista vaikeuttavat myös tilastoinnissa olevat erot ja virheet sekä eri
maiden verotekijöiden sekoittuminen tilastoissa.

Oletus työ- ja pääomatuloista maksettavasta samasta vero-osuudesta (TH-oletus)
saattaa aiheuttaa suurtakin harhaa työn ja pääoman keskimääräisiin veroasteisiin.
Jos esimerkiksi työtuloista todellisuudessa maksetaan suurempi osuus tuloveroja
kuin pääomatuloista, työn keskimääräinen veroaste on alaspäin harhainen ja pää-
oman keskimääräinen veroaste ylöspäin harhainen arvio vastaavalle todelliselle
keskimääräisellä veroasteelle. OECD:n ja EU-komission piirissä pyritäänkin
välttämään TH:n käyttöä.
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TH-oletus helpottaa kuitenkin veroasteiden laskemista, koska tuloverojen tar-
kempi arvioiminen edellyttää maakohtaisen lisäinformaation käyttöä. Oletuksen
avulla on mahdollista tuottaa suhteellisen helposti veroasteita useilta vuosilta
useille maille, mikä mahdollistaa veroasteiden kansainväliset vertailut. Lisäksi on
pidettävä mielessä, että termit (TH*työtulot) ja (TH*pääomatulot) ovat vain osa
työn ja pääoman keskimääräisen veroasteen laskukaavojen osoittajista. Oletuksen
aiheuttaa potentiaalisesti vähemmän harhaa maissa, joissa tuloverojen osuus ve-
rorasituksesta on pieni. Esimerkiksi Suomessa työtuloista maksettujen tulovero-
jen osuus OECD(2000)-menetelmän mukaisen TL:n osoittajasta on noin 50–60
prosenttia.

Revenue Statistics -tilaston erä 1100 kotitalouksien keskimääräisen veroasteen
(TH) laskukaavan osoittajassa sisältää myös sosiaaliturvaetuuksista maksetut ve-
rot, mutta nimittäjä ei sisällä sosiaaliturvaetuuksia. Kotitalouksien keskimääräi-
nen veroaste tulee siis yliarvioiduksi maissa, joissa sosiaaliturvaetuuksista
maksetaan veroja. Mikäli TH-oletus likimain pätee tällaisessa maassa, on myös
työn ja pääoman keskimääräinen veroaste ylöspäin harhainen. Sosiaaliturva-
etuuksista maksetut verot tulisi siis vähentää TH:n osoittajasta. Ainakin Tanska,
Ruotsi, Suomi ja Alankomaat ovat maita, joissa sosiaaliturvaetuuksista makse-
taan veroja.

Volkerink ja de Haan (OECD, 2001) arvioivat kriittisesti keskimääräisen vero-
asteen laskemiseen kehitettyjä menetelmiä ja tekevät havaintoja TH-oletuksesta
seuraavien ongelmien lisäksi myös useista muista eri menetelmien heikkouksista
ja harhan lähteistä. He julkaisevat menetelmän (jäljenpänä OECD(2001)-
menetelmä), jossa TH-oletuksesta on EC-menetelmän tapaan luovuttu ja lasku-
kaavoihin tehdään muitakin muutoksia. He ehdottavat erän 1100 jakamista työ-
ja pääomatuloista maksettuihin tuloveroihin parametrin a avulla. Parametri a
voidaan saada tarkemmin mikroaineistoista, yksityiskohtaisemmalla makrotilas-
toinnilla, maiden viranomaisten ilmoituksista tai viimeisenä vaihtoehtona arvi-
oimalla kansantalouden tilinpidon eristä. Suomen osalta menetelmässä käytetään
samaa karkeaa arviointimenettelyä kuin EC-menetelmässäkin. OECD(2001)-
menetelmän mukaiset laskukaavat ovat seuraavassa laatikossa.
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Työn keskimääräinen veroaste

TL = (a*1100+2100+2200+3000)/(WSSS+3000)

Pääoman keskimääräinen veroaste

TK=[(1–a)*1100+1200+4000+5125+5212+6100]/(OS–3000)

Kulutuksen keskimääräinen veroaste

TC = (5000–5125–5212)/(CP+CG)

Yhtiöiden keskimääräinen veroaste

TF = (1200+4120+4220)/(OS–OSPUE–3000)

OECD(2000)-menetelmässä muodostetaan yrittäjien työtuloille laskennallinen
arvio (WSE). Volkerink ja de Haan pitävät arviontimenetelmää kyseenalaisena ja
ehdottavat, että yrittäjille tulisi ennemmin laskea erillinen keskimääräinen vero-
aste. OECD(2001)-menetelmässä Revenue Statistics -tilaston erä palkka- ja työ-
voimaverot (3000) vähennetään työhön kohdistuvana pääoman keskimääräisen
veroasteen nimittäjästä ja lisätään työn keskimääräisen veroasteen nimittäjään.
OECD(2000)-menetelmässä veropohjaa ei oikaista. Allokoimattomia sosiaaliva-
kuutusmaksuja (2400) ei jaeta työlle ja pääomalle kuten OECD(2000)-
menetelmässä, koska niiden merkitystä pidetään erittäin vähäisenä. Samasta
syystä jätetään yrittäjien sosiaalivakuutusmaksut (2300) tarkastelun ulkopuolelle.
Pääoman keskimääräisen veroasteen osoittajaan lisätään investointihyödykkeiden
verot (5125), muiden kuin kotitalouksien maksamat autoverot (5212) sekä muut
liiketoimintaa harjoittavien verot (6100). Kulutuksen keskimääräisen veroasteen
osoittaja koostuu tavaroiden ja palveluiden veroista (5000) lukuun ottamatta ve-
roja (5125 ja 5212).

Tähän asti on sivuutettu, kuten monet muutkin tutkimukset tekevät, (osa-
ke)yhtiöiden keskimääräisen veroasteen (TF) laskeminen. Tämä on tehty sen
vuoksi, että yhtiöiden keskimääräinen veroaste on osoittautunut erittäin epätar-
kaksi mittariksi. Yhtenä syynä yhtiöiden keskimääräisten veroasteiden suureen
vaihteluun on yritysten maksamien verojen ja veropohjien suuri vaihtelu suh-
danteiden mukaan. Yrityksen tappiot vaikuttavat kyseisen vuoden aggregaattive-
ropohjassa, vaikka tappiollinen yritys ei maksakaan veroja. Lisäksi yritysten
oikeus siirtää tappioita muille vuosille vaikuttaa veroissa useampana vuonna,
vaikka tappiot kirjautuvatkin veropohjassa yhdelle vuodelle. Näin tappiot nosta-
vat keskimääräistä veroastetta syntyvuotenaan ja laskevat tappiontasausvuosina.
Yhtiöiden keskimääräisen veroasteen vaihtelevuuden ongelmaa voi yrittää kier-
tää tarkemmilla aineistolähteillä, kuten veroviranomaisten tilastoilla.
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Jos yhtiöiden keskimääräisiä veroasteita halutaan kuitenkin laskea, sisällytetään
veroihin yhtiöiden maksamat tuloverot (1200) sekä kiinteän omaisuuden (4120)
ja nettovarallisuuden toistuvista veroista yritysten osuus (4220). Lisäksi maa-
kohtaisen erityistuntemuksen perusteella voi sisällyttää muidenkin erien osia
(esim. erän 4000 muita alaeriä ja erän 6000 osia). Veropohja kostuu toimintayli-
jäämästä (OS), josta poistetaan muiden yritysten toimintaylijäämä (OSPUE), jo-
ka sisältyy kuitenkin pääoman keskimääräisen veroasteeseen veropohjaan, sekä
palkka- ja työvoimaverot (3000), jotka kohdistetaan työn keskimääräiselle vero-
asteelle.

Vaikka Volkerink ja de Haan jättävätkin erät 2300 ja 2400 ulkopuolelle, voi nä-
mä perustellusti sisällyttää laskelmiin, jos on riittävän hyvä arvio erien jakautu-
misesta työlle ja pääomalle. OECD(2001)-menetelmässä jää ottamatta huomioon
enää Revenue Statistics -tilaston kohdistamattomat erät 1300 ja 6200. Näiden
mukaan ottaminen vaatii maakohtaista erityistuntemusta.

Lopuksi on vielä syytä huomauttaa, että menetelmät mittaavat työn osalta hiukan
eri asioita: MRT-, OECD(2001)- ja EC-menetelmä mittaavat työn verorasitusta
(ilman yrittäjiä) mutta OECD(2000)-menetelmä mittaa tuotannontekijän työ ve-
rorasitusta (sisältäen yrittäjien työpanoksen). Tämä vaikuttaa luonnollisesti myös
pääoman tai muiden tuotannontekijöiden keskimääräiseen veroasteeseen.

Yhteenvetona tilastopohjaisista makrotasolta lasketuista mittareista voidaan to-
deta, että EC- ja OECD(2001)-menetelmillä saadaan useiden maiden (ei Suomen)
osalta tarkempia arvioita työn ja pääoman keskimääräisille veroasteille kuin
MRT- ja OECD(2000)-menetelmillä. Näiden tarkempien menetelmien ongelma-
na on kuitenkin se, että menetelmillä tuotettuja tuoreita veroasteita ei ole saata-
villa ja laskelmien toistaminen on käytännössä hankalaa. Syksyllä 2002 oli EC-
menetelmällä tuotettuja veroasteita saatavissa vuoteen 1997 asti (Eurostat 2000).
OECD (2001) raportoi veroasteita vaihtelevasti pisimmillään vuoteen 1996 asti.

MRT- ja OECD(2000)-menetelmiä hyödynnettäessä on kaikki tarvittava tieto
saatavissa OECD:n tietokannoista ja veroasteita voidaan tuottaa useille maille
pitkiltä ajanjaksoilta.7 Näillä menetelmillä tuotettuja veroasteita tulkittaessa on
kuitenkin oltava varovainen ja niitä on joka tapauksessa tuettava muulla infor-
maatiolla.

                                             
7 Carey ja Tchilinguirian (2000) tekevät tosin keskimääräisiin veroasteisiin useita korjauksia maakohtai-
sen lisäinformaation perusteella. Lyytikäinen (2002) havaitsee, että työn keskimääräisen veroasteen kan-
nalta näiden korjausten vaikutus on vähäinen eikä tee vastaavia korjauksia.
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2.6 Mikroaineistojen hyödyntäminen työn ja pääoman
keskimääräisen veroasteen laskemisessa

Makrotason aineistoista laskettujen työn keskimääräisten veroasteiden suurin
ongelma ja mahdollinen harhan lähde on tuloverojen karkea jakaminen työlle ja
pääomalle arvioiminen. MRT- ja OECD(2000)-menetelmissä arvioinnissa käy-
tetään kotitalouksien keskimääräistä veroastetta. Tällöin oletetaan, että kotitalou-
det maksavat sekä työ- että pääomatuloistaan keskimäärin saman osuuden (TH)
veroa. Vaikka työ- ja pääomatuloja verotettaisiinkin yhdessä, kuten eräissä mais-
sa tehdään, saattaa oletus olla todellisuuden vastainen. Yleensä pääomatulot ni-
mittäin keskittyvät suurituloisille, joten verotuksen progressiivisuudesta johtuen
pääomatulojen veroaste saattaa olla korkeampi kuin työtulojen.

Käyttämällä mikrotason aineistoja on mahdollista tuottaa tarkempia arvioita niin
kotitalouksien kuin eri tulolajien (esim. palkat ja palkkiot, pääomatulot ja tulon-
siirrot) veroasteille. Kotitalouksien veroasteita voidaan verrata makrotason ai-
neistoista laskettuun kotitalouksien veroasteeseen (TH), jolloin saadaan viitteitä
harhan suunnasta. Veronmaksajakohtaisen aineiston tulee sisältää eritellyt tulo-
tiedot, jotta analyysi on mahdollinen. Makrotason kotitalouksien keskimääräisen
tuloveroasteen sijasta (TH) voitaisiin palkoista ja palkkioista maksettujen tulove-
rojen laskemiseen käyttää mikrotasolla laskettua keskimääräistä veroastetta
(TW). Tarkastellaan nyt mikroaineiston hyödyntämistä kahden erilaisen verojär-
jestelmän tapauksessa. Oletetaan, että käytettävissä on kokoa n oleva edustava
otos koko talouden veronmaksajista.

Tapaus 1: Työ- ja pääomatulon yhdistetty progressiivinen verotus

Niiden maiden osalta, joissa työ- ja pääomatuloja verotetaan yhdistetysti, voi-
taisiin kotitalouksien keskimääräinen veroaste (TH) korvata työn keskimääräi-
sen veroasteen kaavassa veroasteella
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palkkojen ja palkkioiden summa otoksessa. PITi on veronmaksajan tuloverot
ja Yi veronmaksajan nettotulot verotuksessa. Työtulojen veroaste (TW) laske-
taan siis tulo-osuuksilla wi=Wi/W painotettuna keskiarvona yksittäisten ve-
ronmaksajien keskimääräisistä veroasteista (TPi). (OECD 2000.)

Vastaavalla tavalla voidaan tarkentaa pääomatulojen tai erikseen yrittäjä- ja
omaisuustulojen keskimääräistä veroastetta. Tällöinkin kyseisen tulon osuuk-
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silla painotetaan yksittäisten verotettavien keskimääräisiä veroasteita. (OECD
2000.)

Tapaus 2: Työ- ja pääomatulon eriytetty verotus

Suomessa ja muissa maissa, joissa työtulojen ja pääomatulojen verotus on
eriytetty, kotitalouksien keskimääräinen veroaste (TH) voidaan korvata työn
keskimääräisen veroasteen kaavassa veroasteella
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jossa ATVi on ansiotuloista maksetut tuloverot ja ATi on verotettavat ansiotu-
lot. Tässä tapauksessa työtulojen keskimääräinen tuloveroaste on tulo-
osuuksilla painotettu keskiarvo veronmaksajien keskimääräisistä ansiotulon
tuloveroasteista.

Näissä maissa pääomaverotus tapahtuu yleensä suhteellisella veroasteella, jota
ei ole porrastettu. Siten pääomatulojen veroasteen laskemisessa käytetty kes-
kimääräinen veroaste on yksinkertaisimmillaan suoraan suhteellinen verokan-
ta. Jos eri pääomatulolajeja verotetaan eri verokannoilla, keskimääräinen
veroaste saadaan näistä tulo-osuuksilla painotettuna keskiarvona.

Luonnollisesti myös pelkkien mikroaineistojen avulla voidaan laskea keskimää-
räisiä veroasteita. Tällöin laskentayksikköjä ovat yksittäiset verovelvolliset ja
tulolajit. Joitakin yksittäisiä kansainvälisiä paneelitutkimuksia on tehty yrityksil-
lä. Maakohtaisten mikroaineistojen on kuitenkin oltava riittävän laajoja, koska
yksittäisen yrityksen verot ja tulos voivat vaihdella voimakkaasti vuosittain tai
kyseisen ja muiden maiden verotekijät voivat heijastua joidenkin kansainvälisten
yritysten veroissa voimakkaasti. Pitkien ja laajojen mikrotason paneeliaineistojen
heikko saatavuus heikentääkin mikromenetelmien käyttömahdollisuuksia. Usein
täytyy tyytyä useilta vuosilta laskettuihin maakohtaisiin keskiarvoihin. Mikrota-
son aineistojen hyödyntäminen kansainvälisissä vertailuissa – muidenkin kuin
yritysverojen osalta – on vielä kehitysvaiheessa esimerkiksi OECD:ssä. Aineis-
toja sinällään on olemassa muun muassa veroviranomaisilla.

Buijinkin, Janssenin ja Scholsin (1999) tutkimus on esimerkki mikrodatan hyö-
dyntämisestä yritystasolla. He laskevat yritystasolla keskimääräiset veroasteet
suhteuttamalla yrityksen maksamat verot veroja edeltävillä tuloilla, jotka saadaan
Worldscope -kirjanpitotietokannasta. Koska yrityskohtaiset keskimääräiset vero-
asteet vaihtelevat voimakkaasti vuosittain, he laskevat yrityskohtaisen (2958 kpl,
Suomi 80 kpl) keskiarvon/mediaanin vuosille 1990–1996. Tutkimuksen tulokse-
na on, että vain muutamissa maissa keskimääräisten veroasteiden ja yrityksen
jonkin ominaisuuden (koko, työntekijöiden lukumäärä, T&K-menot, investoinnit,
ulkomaan myynnin osuus, teollisuudenala tai vakaavaraisuus) välillä on tilastolli-
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sesti merkitsevää riippuvuutta. Nämä maat ovat Itävalta, Kreikka, Irlanti, Italia ja
Portugali. EU-maat voidaan jakaa kolmeen ryhmään legaalisten ja keskimääräis-
ten veroasteiden erojen suhteen. Ruotsin ja Ranskan legaaliset ja keskimääräiset
veroasteet ovat lähellä toisiaan. Itävallan, Belgian, Saksan, Kreikan, Italian, Por-
tugalin ja Espanjan legaalisten ja keskimääräisten veroasteiden välillä on suu-
rimmat erot. Suomi sijoittuu keskikastiin legaalisen veroasteen keskiarvon
ollessa 34,02 % (0,42 1990; 0,4 1991; 0,36 1992; 0,25 1993–95 ja 0,28 1996)
(EU:n ka. 36,45 %) sekä yritysten keskimääräisen veroasteen keskiarvon ollessa
25,28 % (EU:n ka. 24,21 %), mediaanin 29,82 % (EU:n mediaani 26,86 %) ja
keskihajonnan 40,46.

Toinen yksittäinen ja viimeaikainen mikrotason aineistoon pohjautuva selvitys
on Nicodèmen (2001) tutkimus. Siinäkin tutkitaan yritysten keskimääräisiä vero-
asteita, mutta lähdetietokantana on EU-komission BACH. Keskimääräinen vero-
aste saadaan suhteuttamalla verot operatiiviseen bruttoylijäämään. Aineisto-
ongelmista johtuen mukana on 11 EU-maata (ulkopuolella Irlanti, Iso-Britannia,
Kreikka ja Luxemburg), Japani ja USA vuosilta 1990–1999. Tehdastuotantoa
harjoittavien yritysten keskimääräiseksi veroasteeksi saadaan Suomessa 11,7 %
(19,2 % v. 1998) Ruotsin ollessa matalimman (10,2 %; 13,0 % v. 1998) sekä
Saksan (20,4 %; 24,3 % v. 1998) ja Japanin (25,8 %) korkeimman yritysverotuk-
sen maita (EU11-keskiarvo 14,15 %). Yritysten keskimääräisten veroasteiden
alhaisuutta verrattuna muihin tutkimuksiin selittää Nicodèmen mukaan sovelluk-
sessa käytetty veropohja.
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3 Eteenpäin katsovat menetelmät

Tässä luvussa keskitytään laskennallisiin tai toisin sanottuna eteenpäin katsoviin
mittareihin. Näissä mittareissa ei käytetä tilastollista aineistoa, vaan menetelmät
hyödyntävät veroparametriaineistoja. Veroasteet ja muut parametrit ovat saata-
vissa aikaisemmin – jo ennen soveltamistaan – ja siten verotuksen todellista tasoa
voidaan tarkastella jopa etukäteen. Menetelmät eivät luonnollisestikaan kykene
ottamaan huomioon verotuksen soveltamisesta aiheutuvia vaikutuksia. Lisäksi
usein joudutaan jättämään tarkastelun ulkopuolelle joitakin verotekijöitä. Kap-
paleessa 3.1 esitellään investointien pääomaverotuksen efektiiviset veroasteet.
Keskivertotyöntekijän (APW) verokiilojen laskemiseen veroparametreistä kes-
kitytään luvun toisessa kappaleessa 3.2.

3.1 Investointimalliin perustuvat efektiiviset veroasteet

Pääomaverorasitusta voidaan mitata myös uusklassiseen investointimalliin poh-
jautuvilla eteenpäin katsovilla veroasteilla. Näitä menetelmiä on käytetty jo
1960-luvulta alkaen. Menetelmien kehittelijistä on syytä mainita ainakin Jorgen-
son (1963, 1967), King ja Fullerton (1984) sekä Devereux ja Griffith (1998).
Efektiivisiä veroasteita on käytetty muun muassa OECD:n (1991) ja Euroopan
komission (2001) selvityksissä.

Näiden efektiivisten veroasteiden ensimmäisenä ja tulkinnan kannalta tärkeänä
erona taaksepäin katsoviin mittareihin verrattuna on mittareiden eri tarkastelu-
kohteet. Kun keskimääräiset veroasteet tarkastelevat pääoman (sekä työn ja ku-
lutuksen) verorasitusta, efektiiviset veroasteet tarkastelevat investoinnin
verorasitusta. Edellisten mitatessa olemassa olevan pääomakannan ja sen tuotta-
mien tulojen keskimääräistä veroastetta jälkimmäiset mittaavat uuden investoin-
tiyksikön ja sen tulevaisuudessa tuottamien tuottojen verorasitusta. Siten
efektiiviset veroasteet tarkastelevat kannustimia investoida ja niiden ulkopuolelle
jää esimerkiksi tulonjaon näkökulma. Laskennalliset veroasteet tarkastelevat tu-
levaisuutta diskonttaamalla investoinnin tuottoja verrattuna vaihtoehtoisen sijoi-
tusmuodon tuottoon. Ne sopivat viimeistä investointiyksikköä tarkastelevina,
eteenpäin katsovina, mittareina paremmin kannustinvaikutusten tarkasteluun –
jopa etukäteen. Toisin sanottuna niiden avulla voidaan tutkia eri investointikoh-
teiden, rahoitusmuotojen ja investoijien verokohtelun neutraalisuutta.

Efektiiviset veroasteet tarkastelevat uuden investoinnin verokohtelua pitkän ai-
kavälin optimissa, jossa tehdään vain pääoman kulumista korvaavia investointe-
ja. Ne ovat reaalisia eli ottavat inflaation huomioon ja niiden veropohja vastaa
kulumisen jälkeistä nettoveroperustaa. Efektiivinen rajaveroaste (EMTR) mittaa
marginaalisen (juuri kannattavan) investointiyksikön suhteellista verokiilaa. Se
saadaan jakamalla veroja edeltävän (p) ja verojen jälkeisen tuottoasteen (s) erotus
veroja edeltävällä tuottoasteella. (Ks. liite.) Veroja edeltävää tuottoastetta kutsu-



25

taan usein tässä yhteydessä pääomakustannukseksi, sillä se kertoo viimeiseltä
investointiyksiköltä vaaditun tuoton, kun kulumisen vaatima korvausinvestointi
on otettu huomioon pääoman rajatuotossa. Pääomakustannuksenkin avulla voi-
daan tarkastella verotuksen vaikutusta, kun vaihtoehtoisen sijoitusmuodon tuot-
toaste (reaalikorko) kiinnitetään. Marginaalista investointia tarkastelevina
mittareina pääomakustannus ja EMTR ovat herkkiä verovähennyksille ja reaali-
selle tuottovaatimukselle.

EMTR = (p–s)/p

EATR = (R*–R)/R*

Efektiivinen keskimääräinen veroaste (EATR) tarkastelee puolestaan taloudellista
ylijäämää tuottavan investoinnin verorasitusta. Se saadaan suhteuttamalla veroja
edeltävän (R*) ja verojen jälkeisen taloudellisen ylijäämän (R) erotus (verokiila)
veroja edeltävällä taloudellisella ylijäämällä. (Ks. liite.) Taustalla on ajatus yri-
tyksen sijoittumispäätöksestä tai investoinnin muusta ”könttäsummaisuudesta”,
jolloin yritys ei vielä optimoi pääomakantaansa vaan se on kiinnostunut inves-
toinnin tuottamasta ylijäämästä, tai epätäydellisen kilpailun mahdollistamista
voitoista optimissakin. EATR:ssä voitonjaon verokohtelu ja veroja edeltävä
tuottoaste – varsinkin matalammilla taloudellisen ylijäämän tasoilla – korostuvat
verrattuna EMTR:än. EMTR:n ja EATR:n johtamista ja ominaisuuksia on tar-
kasteltu Devereux’n ja Griffithin (1998) ja Hietalan (2002) tutkimuksissa. Efek-
tiivistä keskimääräistä veroastetta on luonnollista soveltaa yritysverotukseen. Jos
rahoittajan verotus otetaan huomioon, menetelmän ”herkkyys” vaihtoehtoisen
voitonjaon eli myyntivoittojen ja osinkoina tapahtuvan voitonjaon verotuksen
eroille on otettava huolella huomioon.

Kuva 3.1. Efektiiviset veroasteet Suomessa
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Jacobs ja Spengel (1995, 1999) ovat kehittäneet vaihtoehtoisen tavan laskea
eteenpäin katsovia efektiivisiä keskimääräisiä veroasteita: laskennallisen tietoko-
nemallin (European Tax Analyzer), joka jäljittelee yrityksen käyttäytymistä. Se
tarkastelee yrityksen tasetta kymmenen vuoden ajalta eli toisin sanottuna tulojen
ja menojen nykyarvoa ilman veroja ja verot sisältäen, kun muun muassa alkuhet-
ken pääomakanta sekä oletukset investoinnin tuottamien tulojen ja menojen ke-
hitykseen vaikuttavista monenlaisista tekijöistä (esim. palkkojen ja niiden
sivukulujen kehityksestä) otetaan annettuina. Taustalla on enemmän kirjanpidol-
linen näkökanta. Suurimpana erona on mahdollisuus ottaa tarkemmin huomioon
veropohjaa kuvaavia tekijöitä, mutta toisaalta monia yrityksen kehitystä koskevia
oletuksia joudutaan tekemään. Ohjelmalla kyetään tällä hetkellä tarkastelemaan
Alankomaiden, Iso-Britannian, Irlannin, Ranskan, Saksan ja USA:n verotusta.

Laskennallisilla efektiivisillä veroasteilla on monia vahvuuksia mutta myös ra-
joituksia verrattuna taaksepäin katsoviin mittareihin. Efektiiviset veroasteet eris-
tävät verotekijöiden vaikutukset muiden tekijöiden vaikutuksista verorasitukseen.
Esimerkiksi suhdanteet tai maiden erilaiset tilastointitavat eivät vaikuta efektiivi-
siin veroasteisiin. Veroparametreihin perustuvina menetelminä efektiiviset vero-
asteet ovat nopeasti laskettavissa ilman tilastoimisesta aiheutuvia viiveitä.
Kansalliset ja muiden maiden verotekijät voidaan erotella luotettavasti. Verotusta
voidaan tarkastella niin yrityksen tasolla (rahoittajan ollessa verovapaa) kuin ot-
tamalla mukaan investoinnin rahoittajankin verotus. Laskennalliset menetelmät
mahdollistavat investointikohteittaisen ja rahoitusmuodottaisen tarkastelun, joka
ei muutoin onnistu kuin hyvin tarkoilla mikroaineistoilla. Samalla voidaan tutkia
eri investoijien ja rahoittajien verotekijöiden vaikutuksia verotuksen todelliseen
tasoon. Siten verotuksen neutraalisuuden eli kannustimien tutkiminen on mah-
dollista.

Efektiiviset veroasteet eivät kuitenkaan kykene ottamaan huomioon kaikkia ve-
rotekijöitä, koska maiden verojärjestelmät ovat hyvin monimutkaisia. Verokannat
otetaan huomioon kattavasti – progressiivisuutta lukuun ottamatta. Varsinkin
veropohjaa kuvaavia parametrejä jää mallinnuksen ulkopuolelle – näiden ollessa
kuitenkin yleensä erikoistapauksia, jotka voivat tosin olla merkittäviä. Pääoman
veropoistot, korkokulujen verovähennykset, myyntivoittojen inflaatioindeksointi
sekä varastojen ja rahapääoman arvostustavat voidaan ottaa huomioon.

Tappioiden, arvonalennusten ja erilaisten varausten verovaikutukset jäävät eteen-
päin katsovien mittareiden ulkopuolelle. Efektiiviset veroasteet tarkastelevat
marginaalista tai ylijäämäistä investointiyksikköä, joten tappiot ovat määritel-
mällisesti mittareiden ulkopuolella. Tosin juuri tappiot aiheuttavat ongelmia
taaksepäin katsoviin mittareihinkin vaikuttamalla veropohjassa syntyvuotenaan
mutta verokertymään myös muina vuosina. Efektiivisten veroasteiden ulkopuo-
lelle jäävät samoin verosuunnittelun, veroviranomaisten toimien ja verotuksen
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aiheuttaman – verokohteiden välisen – substituution vaikutukset. Nykyaikaisia,
johdannaisiin ja riskipääomaan perustuvia, rahoitustapoja jää ulkopuolelle.

Vaikka laskennallisia menetelmiä on helppo tulkita taloustieteelliseltä kannalta,
niiden tulkittavuus ja vastaavuus reaalimaailman kannalta on usein ongelmallista.
Erilaisten tunnuslukujen tuottaminen tapahtuu investointikohteiden ja rahoitus-
muotojen hypoteettisin painoin, joiden vastaavuus voidaan kyseenalaistaa, vaikka
taustalla onkin menneeseen pohjautuvat tilastot. Toisaalta tilastopohjaisissa mit-
tareissa investointikohteiden osuuksia ei tunneta lainkaan – varsinkaan makrota-
solla. Lisäksi viimeisen investointiyksikön rahoittajan määrittäminen oikein on
vaikeaa, jos halutaan tutkia tässä mielessä optimaalista tilannetta.

Lisäksi on syytä muistaa efektiivisten veroasteiden taustalla olevat uusklassisen
investointimallin oletukset (esim. pääomamarkkinoiden täydellinen kilpailu ja
pieni avoin maa). Samalla oletetaan pääomainvestointien olevan peruttavissa täy-
sin ja ilman kustannuksia. Kulumisasteet, vaaditut tuottoasteet ja inflaatio jou-
dutaan olettamaan tietyiksi vakioiksi. Niiden soveltuvuus voidaan kyseenalaistaa,
vaikka niitä arvioidaankin tilastoaineistojen avulla. Edelleen riski jää mittareiden
ulkopuolelle: tulevat tuotot, inflaatio ja kuluminen voivat vaihdella. Odotusten
oletetaan siis olevan vakioisia eli edellä mainittujen tekijöiden lisäksi esimerkiksi
veroasteiden odotetaan olevan samoja tulevaisuudessa.

3.2 Keskivertotyöntekijän APW-laskelmat

Eteenpäin katsovia rajaveroasteita ja keskimääräisiä veroasteita voidaan laskea
myös muille edustaville verovelvollisille tai projekteille. Nämä ovat yksittäisen
verokohteen tasolla laskettuja veroasteita, jotka pohjautuvat vallitseviin verope-
rusteisiin (eteenpäin katsovia) – edellisessä luvussa esiteltyjen, tilastoihin poh-
jautuvien, keskimääräisten veroasteiden sijaan. Laskennalliset veroasteet ovat
eräänlaisia esimerkkilaskelmia. Ne on syytä laskea veroperusteista, koska yksit-
täisen verovelvollisen vuosittain maksamat verot voivat vaihdella voimakkaasti.
Kuten jo edellä tuli ilmi, tällöin kuitenkin menetetään tietyssä mielessä vastaa-
vuus todella maksettaviin veroihin. Tässä kappaleessa käsiteltävien veroasteiden
voi ajatella olevan pääomaverotuksen eteenpäin katsovia mittareita vastaavia
menetelmiä työn verotuksessa. Esiteltävän menetelmän avulla OECD ja Veron-
maksajat vertailevat (teollisuuden) keskivertotyöntekijöiden (APW) tuloihin
pohjautuvia verokiiloja.

Veronmaksajat laskee edustavien verovelvollisten verokiiloja sisällyttäen vero-
kiiloihin pakolliset palkkasidonnaiset sosiaalivakuutusmaksut ja työntekijän tu-
loverot (palkkaverokiila) sekä usein lisäksi kulutuksen välilliset verot
(ostovoimaverokiila). Verovähennyksistä otetaan mukaan vain viran puolesta
tehtävät vähennykset. Siten varsinkaan kaikkia veroastetta laskevia tekijöitä ei
oteta huomioon laskelmissa, koska näiden vertailukelpoinen sisällyttäminen olisi
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vaikeaa. Laskelmia tehdään niin työvoimakustannusten rajaveroasteesta eli ve-
rojen osuudesta tulonlisäyksestä aiheutuvista kustannuksista (tulonlisäyksen
suhteellinen verokiila) kuin keskimääräisistä veroasteista eli verojen osuudesta
koko vuoden bruttotuotantopalkasta (sis. työnantajamaksut). Laskelmia laaditaan
OECD:n mukaiselle keskimääräiselle työntekijälle. Laskelmia tarkennetaan
työntekijän neljällä tuloluokalla ja kaksilapsisella perheellä, jossa joko molem-
mat tai vain toinen saa tuloja. Veronmaksajat on Suomeen keskittyvissä tutki-
muksissa käyttänyt myös esimerkkiperheitä: yksinäinen teollisuustyöntekijä,
yksinäinen hyvätuloinen akateeminen, teollisuustyöntekijäperhe, toimihenkilö-
perhe, hyvätuloinen akateeminen perhe, matalapalkkaperhe ja yksinhuoltajaper-
he. Perheissä oletetaan olevan kaksi lasta (5 ja 7 vuotta).

Työvoimakustannusten rajaveroaste

M = Ms+Mm+Mk = 1–(1–m)/((1+s)*(1+k))

Työantajamaksujen osuus; Ms = s/(1+s)

Työntekijän rajaveroasteen osuus; Mm = m/(1+s)

Kulutusverojen osuus; Mk = k*(1–m)/((1+k)*(1+s))

Työvoimakustannusten keskimääräinen veroaste

A = 1–(1–a)/((1+s)*(1+k))

Yllä olevissa työvoimakustannusten veroasteissa s on työnantajan sosiaaliva-
kuutusmaksuprosentti ja k on keskimääräinen kulutusveroprosentti verottomista
hinnoista laskettuna. Työntekijän, tarkasteltavaa tulotasoa vastaavaa, rajaveroas-
tetta merkitään m:llä ja vastaavasti keskimääräistä veroastetta (verojen osuus ko-
ko vuositulosta) a:lla. (Lehtinen 1995.) Kuvassa 3.2 esitetään Veronmaksajien
laskelmat keskivertotyöntekijän verokiiloista Suomessa.



29

Kuva 3.2. APW-menetelmän tuottamat veroasteet Suomessa
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Lähde: Veronmaksajat

OECD:n APW-laskelmat eroavat Veronmaksajien laskelmista siinä, että niissä
otetaan huomioon myös kotitalouksien saamia tulonsiirtoja ja keskivertotyönte-
kijän vuosiansiot on kunkin maan keskiansiot. Veronmaksajat ei ota huomioon
tulonsiirtoja ja vertaa samaa palkkatasoa samankaltaista työtä tekevien palkan-
saajien sijaan. Lisäksi OECD:n laskelmat koskevat vain palkkaverokiilaa. Las-
kelmissa tarkastellaan 8 erilaista perhettä: lapsettomia henkilöitä, joiden
bruttopalkat ovat 67%, 100% ja 167% keskivertotyöntekijän palkoista; kahden
lapsen (5–12 -vuotiaita) yksinhuoltajaa, jonka tulot on 67 %; avioliitossa eläviä,
kahden lapsen pariskuntia, joissa toinen tienaa keskivertotyöntekijän palkan tai
molemmat tienaavat palkkojen ollessa 100 ja 33 % tai 100 ja 67 %; sekä lapse-
tonta pariskuntaa, jossa toinen ansaitsee 100 % ja toinen 33 % keskivertotyönte-
kijän palkasta. OECD laskee palkkaverokiilan erikseen työntekijän
palkkaveroille, sosiaalivakuutusmaksuille ja bruttopalkalle (sis. palkkaverot, so-
siaalivakuutusmaksut ja saadut tulonsiirrot) sekä bruttotuotantopalkalle (sis. li-
säksi työnantajan sosiaalivakuutusmaksut). Käytännössä laskelmat tehdään
laskemalla esimerkkiverovelvollisen verotettava palkkatulo verovähennysten jäl-
keen ja edelleen tuloa vastaavat veromaksut verohyvitysten jälkeen. Veromak-
sujen ja saatujen tulonsiirtojen erotus suhteutetaan puolestaan
brutto(tuotanto)palkkaan. (OECD 2002.)



30

4 Tuloksia

Tässä luvussa raportoidaan edellä esitellyillä menetelmillä tuotetut aikasarjat
Suomelle ja viimeisimmät veroasteet suuremmalle maajoukolle. Suomen ai-
kasarjoista tehdään havaintoja veroperusteissa tapahtuneiden muutosten heijas-
tumisesta verorasituksen mittareihin. Siten saadaan käsitys mittareiden eroista ja
soveltuvuudesta Suomen verotukseen. Lisäksi esitetään poikkileikkausaineistojen
avulla eri mittareiden tuottamat kuvat Suomen sijoittumisesta laajassa maajou-
kossa.

Tässä luvussa raportoitavat MRT- ja OECD(2000)-menetelmien mukaiset kes-
kimääräiset veroasteet on laskettu hyödyntäen OECD:n Revenue Statistics,
Economic Outlook ja National Accounts -tilastoja.8 Myös investointimalliin pe-
rustuvat efektiiviset veroasteet on laskettu itse. Muut veroasteet on poimittu jul-
kaisuista Eurostat (2000), Kurjenoja (2002a/b) ja OECD (2001).

4.1 Verorasituksen kehitys Suomessa

Kuvassa 4.1 tarkastellaan eri mittareiden antamaa kuvaa työhön kohdistuvasta
verorasituksesta Suomessa. MRT-menetelmän ja myöhempien OECD- ja EC-
menetelmien tuottamista työn keskimääräisistä veroasteista saadaan hyvin sa-
mansuuntaiset tulokset vuosimuutoksista, mutta tasoissa on eroja. Vuosimuutok-
set ovat samansuuntaisia vuotta 1993 lukuun ottamatta. Poikkeusta selittävät
sosiaalivakuutusmaksuissa tapahtuneet kiristykset ja näiden vaikutus verokerty-
mään. Nämä muutokset heijastuvat eri tavalla MRT-menetelmässä, jossa esimer-
kiksi sosiaalivakuutusmaksujen vähennyskelpoisuutta ei oteta huomioon.
Mittareiden antamissa verotuksen tasoissa on eroja niin, että EC-menetelmä
tuottaa selkeästi korkeimmat keskimääräiset veroasteet sekä MRT-,
OECD(2000)- ja OECD(2001)-menetelmä tuottavat järjestyksessä seuraavaksi
matalimmat veroasteet. EC-menetelmässä käytetään eri tilastoaineistoja kuin
muissa menetelmissä. MRT-menetelmä tuottaa korkeampia veroasteita kuin
OECD-menetelmät, sillä siinä veropohja on suppeampi eikä sosiaalivakuutus-
maksujen vähennyskelpoisuutta oteta huomioon.

                                             
8 Nämä tilastot ovat saatavissa sähköisessä muodossa OECD:n Olisnet -palvelussa
(www.olisnet.oecd.org).
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Kuva 4.1. Työn verorasitus Suomessa

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
19

80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

MRT

OECD(2000)

OECD(2001)

EC

APW-ATR

APW-MTR

Keskimääräisen työntekijän veroastetta mittaava APW-menetelmä tuottaa sa-
mansuuntaisia muutoksia kuin makroaineistosta lasketut veroasteet vuosia 1990,
1996 ja 2000 lukuun ottamatta. Lisäksi vuositulon keskimääräistä veroastetta
mittaava APW-ATR poikkeaa muista keskimääräisistä veroasteista vuosina 1989
ja 1995. Tasoltaan APW-ATR -veroasteet ovat jääneet entistä selkeämmin kes-
kimääräisten veroasteiden alapuolelle 1990-luvulla. Näitä keskimääräisten vero-
asteiden eroja selittänee verovelvollisten siirtyminen progressiivisen verotuksen
korkeampien rajaverokantojen portaisiin esimerkiksi työllistymisen, palkanko-
rotusten ja optiotulojen myötä. Lisätulon verokiilaa mittaava APW-MTR poikke-
aa luonnollisesti keskimääräisistä veroasteista erilaisen näkökulmansa vuoksi.

Työn verotus on kiristynyt 1990-luvun puoliväliin asti 1980- ja 1990-lukujen
vaihdetta lukuun ottamatta – makroaineistojen keskimääräisten veroasteiden
noustessa 30–40 % tasosta n. 50 % tasoon. Poikkeavat vuodet selittyvät tulove-
rovähennyksissä ja tuloveroasteikossa tapahtuneilla muita vuosia merkittävim-
millä uudistuksilla. Samoin vuosien 1992/1993–1994 voimakkaampaa nousua
selittävät verouudistuksessa tapahtunut verovähennysoikeuksien pienentäminen
ja sosiaalivakuutusmaksun nostaminen – varsinkin eläketuloista – sekä lama-
vuosien (1993–1995) kiristetty ”pakkolaina”verotus. Kaikkien menetelmien mu-
kaan keskimääräinen verorasitus näyttäisi laskeneen viime vuosina vuotta 2000
lukuun ottamatta. Rajaverokantoja onkin laskettu viime vuosina. Siten verouu-
distukset näyttäisivät heijastuvan kaikissa menetelmissä varsin selkeästi ja oikean
suuntaisesti.

Pääoman keskimääräisen veroasteen kehitys esitetään kuvassa 4.2. Nytkin MRT-,
OECD- ja EC-menetelmien antamat vuosimuutokset ovat samansuuntaisia. Kui-
tenkin muutoksien voimakkuus vaihtelee siten, että eri menetelmien kuvaajat
leikkaavat toisiaan. Mittarit tosin antavat verotuksen tasostakin hiukan yhtäläi-
semmän kuvan kuin työn keskimääräinen veroasteen tapauksessa. Erot aiheutu-
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vat mittareiden sisältämistä veroeristä (esim. erät 4200, 4300, 5125, 5212 ja
6100), veropohjan erilaisista määrittelyistä (esim. erät 2300 ja 3000) ja käyte-
tyistä tilastoista. EC-menetelmän tuottamien veroasteiden yhtäläisyys muiden
kanssa ei ole yllätys, koska menetelmässä on tähän asti sovellettu Suomen osalta
samaa periaatetta kuin muissakin menetelmissä. Verojen osuus pääomatuloista
on jouduttu arvioimaan kaikissa edellä mainituissa menetelmissä TH-oletuksen
avulla tarkennusmahdollisuuksien puuttuessa.

Kuva 4.2. Pääoman verorasitus Suomessa
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Kuvioon on piirretty myös efektiiviset veroasteet (EMTR ja EATR). Nämä uu-
den investoinnin verorasitusta mittaavat menetelmät antavat verotuksen tasosta ja
kehityksestä – varsinkin vuosina 1986–1991 – erilaisen kuvan johtuen menetel-
mien eri näkökannasta.9 Yhteisöverokannan laskemisen (1986 ja 1990–1993),
yhtiöverotuksen hyvityksen (1989–1990) ja eriytetyn tuloverotuksen (1993)
käyttöönoton aikaan EATR laskee kun taas keskimääräiset veroasteet nousevat
vuosia 1987 ja 1992-1993 lukuun ottamatta. EMTR antaa puolestaan samanlai-
sen kuvan kuin EATR vuosia 1986 ja 1994 lukuun ottamatta. Vuonna 1986 ta-
pahtunut myyntivoittojen verotuksen kiristyminen näkyy EMTR:ssä nousuna,
vaikka samalla yhteisöverokantaa laskettiinkin. EATR sen sijaan laskee, koska
vaihtoehtoisen voitonjakomuodon verotus kiristyi ja samalla yhteisöverokanta
laski. Korkosijoituksen tuoton verotuksen kiristyminen v. 1994 heijastuu mitta-
reissa eri tavalla: EATR laskee ja EMTR nousee. EATR:ssä vaihtoehtoisen si-
joitusmuodon verotuksen kiristyminen laskee voitollisen investoinnin

                                             
9 Investoinnin oletetaan koostuvan 48 % koneista ja laitteista, 28 % rakennuksista, 22 % varastoista ja 2
% aineettomista investoinneista. Pääoman kulumisen oletetaan olevan 17,5 % koneilla, 3,1 % rakennuk-
silla 0 % varastoilla ja 15,35 % aineettomalla pääomalla. Rahoituksen oletetaan tapahtuvan 55 % pidäte-
tyllä voitolla, 35 % velalla ja 10 % osakeannilla. Nimellisen koron oletetaan olevan 7 %, inflaation 2 % ja
investoinnin veroja edeltävän tuottoasteen 30 % (EATR). Samat oletukset koskevat Kuvassa 4.3 olevia
yhtiöverotuksen efektiivisiä veroasteita.
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verorasitusta, kun taas marginaalisen investointiyksikön EMTR:ssä velkarahoi-
tuksen ”kallistuminen” dominoi. EMTR:n on erittäin korkea 1980-luvun alku-
puoliskolla, jolloin yhtiöverotuksen ja korkeimman rajaveroasteen omaavan
rahoittajan verotus oli huomattavasti nykyistä ankarampaa.

Kun pääomaverotusta tarkastellaan verokertymän eli keskimääräisten veroastei-
den avulla, verotus näyttäisi kiristyneen lamavuosia ja samaan aikaan tapahtu-
nutta eriytettyyn tuloverojärjestelmään siirtymistä lukuun ottamatta. Näissä
mittareissa on vaikea eritellä verouudistuksen ja suhdannekäänteiden vaikutuk-
sia. Kuitenkin mittareiden perusteella voisi arvioida verouudistuksen kasvatta-
neen verokertymää suhteessa veropohjaan – OECD(2000)-menetelmän antaessa
pääoman keskimääräiseksi veroasteeksi 25,9 % ja MRT-menetelmän tuottaessa
24,3 % bruttoveropohjalla v. 2000.

Suhdannevaikutuksista riippumattomien efektiivisten veroasteiden mukaan li-
säinvestoinnin verorasitus on laskenut voimakkaasti yhtiöverotuksen hyvityksen
ja eriytetyn tuloverotuksen käyttöönoton myötä. Luonnollisesti vuosina 1996 ja
2000 tapahtuneet pääomaverokantojen nostot näkyvät myös efektiivisissä vero-
asteissa nousevana kehityksenä. Taloudellista ylijäämää tuottavan investoinnin
EATR on nykyään 16 % ja juuri kannattavan investointiyksikön EMTR on puo-
lestaan 37,5 %. EATR:n mataluutta selittää voitonjaon eli osinkojen edullinen
verokohtelu verrattuna vaihtoehtoiseen voitonjaon muotoon eli myyntivoittoihin.

Kuvassa 4.3 esitetään yhtiön keskimääräisen veroasteen ja EATR:n kehitys vuo-
desta 1980 lähtien. OECD:n keskimääräisen veroasteen mukaan osakeyhtiön ve-
rotuksen taso on ollut matala (5–7 %) 1980-luvulla Suomessa.
Osingonjakovähennyksestä luopuminen (1989–1990) on nostanut keskimääräistä
veroastetta 1990-luvun alussa (9,7 % v. 1991). Yhteisöverokannan alentamiset
(1990–1993) ovat aluksi johtaneet keskimääräisen veroasteen laskuun (2 % v.
1993), mutta myöhemmin keskimääräinen veroaste on noussut voimakkaasti ol-
len 17,5 % v. 2000. Kuitenkin on syytä muistaa, että on vaikea arvioida 1990-
luvun alun laman ja verouudistusten merkitystä keskimääräiseen veroasteeseen.
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Kuva 4.3. Yhtiön verorasitus Suomessa
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EATR:n mukaan suomalaisen osakeyhtiön taloudellista ylijäämää tuottavan in-
vestoinnin verorasitus on vaihdellut 1980-luvulla 30–40 prosentin välillä ja las-
kenut yhteisöverokannan laskemisen myötä 1990-luvun alussa aina noin 23
prosenttiin nousten viime vuosina yhteisöverokannan kiristysten myötä muuta-
man prosenttiyksikön (27,2 % v. 2002). Juuri kannattavan investointiyksikön
EMTR on puolestaan vaihdellut 34–42 prosentin välillä 1980-luvulla ja laskenut
1990-luvun alussa 16 prosenttiin. Nykyään EMTR on 20,1 %.

Verouudistusten vaikutukset heijastuvat siten efektiivisiin veroasteisiin selkeästi.
Yhtiön EATR:n mukaan osingonjakovähennyksestä luopuminen on luonnolli-
sesti nostanut ylijäämää tuottavan investointiyksikön yhtiötason verotusta ja ve-
rokannan alentamiset (nostot) vuosina 1986 ja 1990-1993 (1996 ja 2000) ovat
laskeneet (kasvattaneet) EATR:ä. EMTR:n osalta voidaan tehdä samat havainnot
paitsi, että v. 1990 yhteisöverokannan laskeminen vaikuttaa osingonjakovähen-
nysjärjestelmää enemmän marginaalisen investointiyksikön EMTR:än. Yhtiöta-
son EATR onkin noussut EMTR:ä korkeammaksi osingonjakovähennyksestä
luopumisen myötä.

Yhtiön keskimääräinen veroaste vaihtelee luonnollisesti hiukan muinakin vuosi-
na heijastaen EATR:n ulkopuolella olevien verotekijöiden muutosten vaikutuksia
sekä verotuksen muutoksista johtumattomia vaikutuksia (verovelvollisten vero-
suunnittelu, veroviranomaisten toimet ja suhdanteet). Suuremmat verotuksen
muutokset näyttäisivät kuitenkin heijastuvan samansuuntaisesti keskimääräisessä
veroasteessa ja EATR:ssä. Vertailukohtana on syytä muistaa myös edellä esitel-
lyt mikroaineistoista lasketut yritysten keskimääräiset veroasteet. Nicodèmen
(2001) laskemat veroasteet ovat 19,2 % vuodelle 1998 ja keskiarvo vuosille
1990–1999 11,7 %. Buijinkin, Janssenin ja Scholsin (1999) keskiarvo vuosille
1990–1996 on puolestaan 25,3 %.
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Kulutuksen keskimääräisen veroasteen muutoksia tarkastellaan kuvassa 4.4. Jäl-
leen eri menetelmillä lasketut keskimääräiset veroasteet kuvaavat muutosten
suunnat samalla tavalla. Kuitenkin muutosten voimakkuus on selvästi suurin
MRT-menetelmässä. Keskimääräisen verotuksen taso on myös erilainen. Kor-
keimmat kulutuksen keskimääräiset veroasteet antaa MRT-menetelmä ja toiseksi
korkeimmat EC-menetelmä. Sekä näiden menetelmien korkeampaan tasoon että
muutosten voimakkuuteen on luonnollinen selittäjä. MRT- ja EC-menetelmissä
veropohja on suppeampi, koska julkiset palkkamenot vähennetään yksityisestä ja
julkisesta kulutuksesta. MRT-menetelmän keskimääräinen veroaste on lisäksi
nettomääräinen eli veropohjasta vähennetään myös maksetut verot. Siten MRT-
menetelmän tuottamat veroasteet ovat korkeimpia ja voimakkaimmin vaihtelevia,
vaikka muissa menetelmissä otetaan huomioon useampia kulutusveroja.

Kuva 4.4. Kulutuksen verorasitus Suomessa
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Matalimmat veroasteet tuottaa OECD(2001)-menetelmä – tosin ero
OECD(2000)-menetelmään on hyvin pieni. Vaikka OECD(2001)-menetelmä si-
sältää useampia kulutusveroja, se ei sisällä erää 5212, joka luetaan pääoman kes-
kimääräiseen veroasteeseen. Tämä erä laskee Suomen kohdalla kulutuksen
keskimääräistä veroastetta enemmän kuin erät 5124, 5127 ja 5300 nostavat. Kes-
kivertotyöntekijän ostovoimaverokiilaa laskettaessa käytettävä kulutuksen vero-
aste (20,3 % v. 2000; 19,9 % v. 2002) on hyvin lähellä OECD-menetelmien
keskimääräistä veroastetta. Veronmaksajien APW-menetelmässä kotitalouksien
kulutuksen veroastetta arvioidaan Tilastokeskuksen panos–tuotos -taulukoiden
avulla.

Mittareiden mukaan kulutuksen keskimääräinen verorasitus on noussut melkein
koko 1980-luvun sekä vuosina 1994 ja 1996–1999. Keskimääräiset veroasteet
ovat laskeneet puolestaan vuosina 1982-83, 1985, 1990-1992 ja 2000. Muutokset
ovat tosin suhteellisen pieniä – varsinkin bruttoveropohjalla – ja kulutuksen ve-
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rotuksen voi sanoa olleen varsin vakaata. Liikevaihtoveron pieni korottaminen
vuonna 1991 ei näy veroasteissa. Arvonlisäverojärjestelmään siirtyminenkään
vuonna 1994 ei ole aiheuttanut kovin huomattavaa nousua, vaikka tämä merkitsi
laajempaa verovelvollisuutta mahdollistaen kuitenkin samalla laajemmat verovä-
hennykset. Arvioiminen on tosin vaikeaa, koska 1990-luvun alun voimakas las-
kusuhdanne sekä valmiste- ja ajoneuvoveroissa tapahtuneet muutokset
vaikuttavat osaltaan keskimääräisiin veroasteisiin.

4.2 Verorasitus OECD-maissa

Tässä kappaleessa tarkastellaan Suomen verotuksen kansainvälistä sijoittumista
eri mittareiden valossa. Kuvassa 4.5 esitetään OECD-maiden kokonaisveroasteita
eli verokertymän suhdetta bruttokansantuotteeseen v. 2000. Suomen kokonaisve-
roaste (46,5 %) on kolmanneksi korkein. OECD-maiden keskiarvo on 37,2 %.
EU-maiden keskimääräinen kokonaisveroaste on korkeampi (41,6 %).

Kuva 4.5. Kokonaisveroaste OECD-maissa vuonna 2000
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Kuvassa 4.6 on OECD(2000)-menetelmällä lasketut työn keskimääräiset veroas-
teet vuonna 1999. Tämän mittarin mukaan Suomen työn verotus on OECD-
maiden toiseksi korkeinta (44,9 %) Ruotsin ollessa korkeimman verotuksen maa
(55,3 %) ja Korean ollessa matalimman verotuksen maa (19,9 %). Kuten kappa-
leessa 2.5 todettiin, Suomessa Ruotsissa ja Tanskassa osasta sosiaaliturvaetuuk-
sia maksetaan veroja. Sosiaaliturvaetuudet eivät kuitenkaan sisälly työn
keskimääräisen veroasteen veropohjaan, joten työn verorasituksesta saadaan näi-
den maiden osalta epäedullinen kuva verrattuna maihin, joissa sosiaaliturva-
etuuksia ei veroteta. Laskettavissa olleiden 26 maan keskiarvo on 31,8 %.

Kuva 4.6. Työn keskimääräinen veroaste vuonna 1999, OECD(2000)-menetelmä
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Kuvassa 4.7 tarkastellaan keskituloisen (27500 euroa vuodessa ansaitsevan) raja-
verokiilaa eli lisätulon veroastetta vuonna 2002. Laskelmissa on Suomen lisäksi
16 OECD-maata. Suomea ankarammin keskituloisen palkkatuloa verottaa kuusi
maata. Suomen verokiila on 45,6 % maiden keskimääräisen verokiilan ollessa
39,1 %. Mikäli tarkasteltaisiin korkeamman tulotason (90000 euroa vuodessa
ansaitsevaa) työntekijää, Suomen palkkaverotus näyttäisi kireämmältä verrattuna
muihin maihin (58,6 %; Belgian ja Tanskan veroasteiden ollessa vielä korkeam-
pia). Tähän on luonnollisesti syynä Suomen muita maita kireämpi veroprogres-
sio.
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Kuva 4.7. 27500 € ansaitsevan palkkaverokiila vuonna 2002, APW-menetelmä
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Kuvissa 4.8 ja 4.9 tarkastellaan yhtiöverotuksen EMTR:ä ja EATR:ä vuonna
2002. Niissä mitataan siis uuden investointiyksikön yhtiötason suhteellista vero-
kiilaa. EMTR:n mukaan Suomen yhtiöverotus on yhdeksänneksi edullisinta 25
maan joukossa Irlannin (5,9 %), Viron, Islannin Unkarin, Venäjän Itävallan,
Ruotsin ja Luxemburgin jälkeen. Korkeimmat EMTR:t on Kreikassa (30,6 %) ja
Uudessa-Seelannissa. Maiden keskimääräinen EMTR on 21,5 % ja Suomen
EMTR on 20,1 %. Jos tarkastellaan ylijäämäistä investointia EATR:n avulla,
Suomi on yhdeksänneksi edullisin maa Irlannin (9,3 %), Islannin, Unkarin, Ve-
näjän, Viron, Ruotsin, Norjan ja Puolan jälkeen. Japanissa (37,8 %) ja Italiassa
on puolestaan korkeimmat yhtiöverotuksen EATR:t. Suomen EATR on 27,2 %
maiden EATR:n keskiarvon ollessa 28,8 %.
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Kuva 4.8. Yhtiöverotuksen EMTR vuonna 2002

Kuva 4.9. Yhtiöverotuksen EATR vuonna 2002
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EMTR on kolmanneksitoista matalin (37,5 %) Viron (11,6 %), ja Venäjän
EMTR:n ollessa matalimpia. Maiden keskimääräinen EMTR on 39,5 %. EATR:n
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edullinen verotus – täydellisen yhtiöveron hyvityksen kautta – verrattuna myyn-
tivoittojen verotukseen. Korkeimmat EATR:t on Japanissa (56,8 %), USA:ssa ja
Ranskassa.

Kuva 4.10. Pääomaverotuksen EMTR vuonna 2002

Kuva 4.11. Pääomaverotuksen EATR vuonna 2002
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Kuvassa 4.12 esitellään OECD(2000)-menetelmällä tuotetut pääoman keskimää-
räiset veroasteet 20 OECD-maalle. Suomen pääoman keskimääräinen veroaste
(22,7 %) on seitsemänneksi matalin Tsekin (16,9 %), Saksan, Itävallan, Irlannin,
Norjan ja Puolan veroasteiden ollessa vielä matalampia. Maiden keskiarvo on
26,3 %. Isossa-Britanniassa (42,7 %) ja Kanadassa on korkeimmat pääoman kes-
kimääräiset veroasteet.

Kuva 4.12. Pääoman keskimääräinen veroaste vuonna 1999, OECD(2000)-
menetelmä
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Kuvassa 4.13 tarkastellaan OECD(2000)-menetelmällä laskettuja kulutuksen
keskimääräisiä veroasteita. 29 OECD-maan joukossa Suomen keskimääräinen
veroaste (20,5 %) on viidenneksi korkein. Suomen edellä ovat Norja (22,2 %),
Unkari, Tanska ja Islanti. Maiden keskiarvo on 15,5 %. Matalimmat kulutuksen
keskimääräiset veroasteet on USA:ssa (5,7 %) ja Japanissa.
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Kuva 4.13. Kulutuksen keskimääräinen veroaste vuonna 1999, OECD(2000)-
menetelmä
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Maavertailun perusteella voidaan arvioida, että Suomen yhtiö- ja pääomaverotus
ovat teollisuusmaiden alempaa keskitasoa käytetystä menetelmästä riippumatta.
Sen sijaan työn ja kulutuksen verorasitus näyttävät olevan maiden huipputasoa.
Se, mikä olisi paras menetelmä ilmaisemaan verotuksen todellista tasoa, on vai-
kea sanoa. Menetelmät on ymmärrettävä indikaattoreina, jotka mahdollistavat
verouudistuksista aiheutuvien todellisen verorasituksen muutosten suunnan ja
maiden välisen järjestyksen arvioimisen. Tällöinkin on syytä olla huolellinen tul-
kitessaan tuloksia, koska eri menetelmät mittaavat eri asioita ja erilaiset muutok-
set verotuksessa heijastuvat eri tavalla menetelmissä tai voivat olla heijastumatta
kokonaan.
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5 Päätelmät

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia tapoja mitata työn, pääoman ja kulu-
tuksen verotuksen todellista tasoa. Lisäksi tutkimuksessa raportoidaan eri mene-
telmien tuottamat aikasarjat Suomen verorasituksesta ja tuoreimpia
poikkileikkausaineistoja OECD-maista. Näiden avulla annetaan kuva Suomen
sijoittumisesta maiden joukossa sekä arvioidaan verotuksen kehitystä ja mittarei-
den käyttäytymistä Suomen verouudistuksissa.

Yhteenvetona makrotasolta lasketuista työn, pääoman ja kulutuksen verorasituk-
sen mittareista voidaan todeta, että EC- ja OECD(2001)-menetelmillä saadaan
useiden maiden (ei Suomen) osalta tarkempia arvioita työn ja pääoman keski-
määräisille veroasteille kuin MRT- ja OECD(2000)-menetelmillä. Kuitenkin
MRT- ja OECD(2000)-menetelmiä hyödynnettäessä on kaikki tarvittava tieto
saatavissa OECD:n tietokannoista ja veroasteita voidaan helposti tuottaa useille
maille pitkiltä ajanjaksoilta. Näillä menetelmillä tuotettuja veroasteita tulkittaessa
on kuitenkin oltava varovainen ja tuloksia on tuettava muulla informaatiolla.

Jotta makrotason tilastoja hyödyntävillä menetelmillä voitaisiin päästä parempiin
tuloksiin, tarvitaan rinnalle mikroaineistoja tai yksityiskohtaisempaa tilastointia.
Tähän tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi OECD:n piirissä. Mikro-
aineistoista laskettavien keskimääräisten veroasteiden hyödyntämisessä näyttäisi
olevan eniten tehtävissä. Tarpeeksi laajojen mikroaineistojen avulla voitaisiin
epäilemättä tuottaa entistä paremmin todellisuutta vastaavia keskimääräisiä vero-
asteita. Myös tilastoinnin nopeutta tulisi pystyä parantamaan ainakin hitaimpien
maiden osalta.

Eteenpäin katsovien menetelmien (efektiiviset veroasteet ja APW-menetelmä)
vahvuutena on niiden tulosten nopea saatavuus verrattuna keskimääräisiin vero-
asteisiin, koska menetelmät pohjautuvat veroparametreihin. Niillä ei kuitenkaan
koskaan pystytä mittaamaan täysin todellista verorasitusta, koska verotekijöitä
sekä ainakin vallitsevat verotuskäytännöt ja verosuunnittelu jäävät ulkopuolelle.
Tilastoihin pohjautuvat keskimääräiset veroasteet ottavat nämäkin tekijät huomi-
oon, mutta niiden luotettavuutta heikentävät tilastoinnin puutteet ja erot sekä
muiden kuin verotekijöiden – kuten suhdanteiden – vaikutukset. Käytetystä me-
netelmästä riippumatta rinnalla on syytä käyttää varmentavia tietoja ja menetel-
miä.

Efektiivisiä veroasteita ja APW-laskelmia voidaan keskimääräisten veroasteiden
lukuisten ongelmien takia pitää luotettavampina ja vertailukelpoisempina kuin
keskimääräisiä veroasteita. Eteenpäin katsovien menetelmien tulokset pätevät
laskentaoletusten mukaiselle investointiprojektille tai verovelvolliselle, mutta
eivät kerro koko totuutta työn tai pääoman verorasituksesta.
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Eteenpäin katsoviin efektiivisiin veroasteisiin täytyisi pyrkiä sisällyttämään en-
tistä enemmän veropohjaa kuvaavia tekijöitä, jotta myös investointikannustimien
verorasitusta voitaisiin tarkastella entistä paremmin todellisuutta vastaavien ve-
roasteiden avulla. Lisäksi investointimalliin pohjautuvien efektiivisten veroastei-
den taustalla olevia epärealistisia oletuksia pitäisi korjata. Esimerkiksi
rahoituksen rakenteen olisi oltava endogeeninen ja riski olisi otettava huomioon.
Tähän onkin viime aikoina pyritty.

Kun tarkastellaan veroasteiden muutoksia Suomen verouudistusten yhteydessä,
menetelmät näyttäisivät reagoivan uudistuksiin oikean suuntaisesti. Kuitenkin
verotuksen tasosta saa hyvinkin erilaisen kuvan eri mittareilla, kun tarkastelee
yksittäisen maan arvoja. On vaikea sanoa, mikä menetelmä olisi tässä mielessä
lähimpänä todellista tasoa. Käyttääpä mitä menetelmää tahansa, on syytä olla
hyvin perillä menetelmän ominaisuuksista ja taustalla olevan aineiston laadusta.

Laskelmien perusteella voidaan sanoa, että työn verotus on kiristynyt 1990-luvun
puoliväliin asti Suomessa. Tämän jälkeen on ollut havaittavissa pientä laskua.
Yhtiö- ja pääomaverotus näyttävät laskeneen 1990-luvun alun verouudistusten
myötä. Tosin verokertymäaineistoja käyttäen verotuksen taso on jo noussut vero-
kantojen pienen noston myötä verouudistuksia edeltäneenkin tason yläpuolelle.
Kulutuksen verotus on ollut varsin vakaata. Suomen yhtiö- ja pääomaverotus
ovat tällä hetkellä edullista keskitasoa, mutta sen sijaan työn ja kulutuksen vero-
tus ovat kansainvälistä huippuluokkaa.
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Liite. Efektiiviset veroasteet

τhr, τar   pidätetyn voiton yhtiöveroaste

τhd, τad   jaetun voiton yhtiöveroaste

φh, φa   pääomakannan veropoistoaste

βh, βa   investoinnin välitön poistoaste

remh, rema   viimeisen periodin poistoaste

Ah, Aa   veropoistojen nettonykyarvo

mhi, mhd   korko- ja osinkoveroaste (henkilö)

zh   myyntivoittojen efektiivinen veroaste

whp   henkilön varallisuusveroaste

whc, wac   yrityksen varallisuusveroaste

ch, ca    osinkojen lähdeveroaste

κh   yli rajan saatujen osinkojen veroaste

σha   yli rajan osinkojen kokonaisveroaste

ϖh, ϖa   korkotulon lähdeveroaste

λh   yli rajan saadun korkotulon veroaste

ωha   yli rajan korkotulon kokonaisveroaste

xh, xa   osinkojen efektiivinen yhtiöveroaste

sh   kahdenkertaisen osinkoveron hyvitysaste

δ   pääoman kulumisaste

η   myyntivoittojen indeksointi (=1, käytössä)

υ   varaston arvostustapa (=1,FIFO; =0,LIFO)

ρh   diskonttoaste

γh   verodiskriminaatiotekijä

ph, pa   veroja edeltävä tuottoaste

ph´, pa´   marginaali-inv.:n pääomakustannus

s   verojen jälkeinen tuottoaste

i   nimellinen markkinakorko

r   reaalinen korko

πh, πa   (odotettu) inflaatio

E   (odotettu) valuuttakurssin muutos

Rht, Rat   emoyhtiön taloudellinen ylijäämä

Fht, Fat, Fha   ulkoisen rahoit. lisäkustannus

Diskonttoaste:
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 (α on realisoimisaste, zh

on laissa säädetty verokanta ja ρp on osakkeenomistajan nimellinen diskonttoaste.
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Verodiskriminaatiotekijä:
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Tasapoiston nykyarvot:
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N
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ρ
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1
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1

11
.

Yli rajan kokonaisveroasteet:

arahha τϖλω −+=  ja ahha x+=κσ , joille edelleen pätee rahoitusmuodoittain ja
kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen lievennystavoittain

Rahoitusmuoto:

Lievennystapa: Velka Osakeanti

  Verovapaus araha τϖω −= aha x=σ

  Verohyvitys ( ) araahrha τϖϖτω −+−= 0,max
aa

ar

arhr
ha xx +








−

−
−= 0,

1
max

τ
ττσ

  Verovähennys ( ) araahrha τϖϖτω −+−= 1 ( ) aahrha xx +−= 1τσ
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Efektiivinen rajaveroaste

Yrityksen kansallisen investoinnin efektiivinen rajaveroaste:

EMTR
p ' s

p '
h

h

h

= −
;

Emoyhtiön kansainvälisen, tytäryhtiön kautta tapahtuvan, investoinnin efektiivi-
nen rajaveroaste:

EMTR
p ' s

p '
a

a

a

= −
,

joissa s on verojen jälkeinen tuottoaste:

( )
s

m ii h

h

=
− −

+
1

1

π
π

;

sekä ph´ ja pa´ ovat veroja edeltävät tuottoasteet eli pääomakustannukset:

( )( ) ( )[ ]hhh
hh

hhhr
h

A
'p ππδρ

τπ
βτ

−++
−
−−

= 1
1+1

1

( )
( )( )

( )
( )( ) δ

τπγ
ρ

τπ
ρπυτ

−
−+

+−
−+

++
+

hhh

hh

hrh

hchhhr Fw

11

1

11

1
;

( )( ) ( ) ( )( )[ ]111
1+1

1 −+−++
−

−−= aah
ara

aaar
a EE

E

A
'p ππδρ

τπ
βτ

( )
( )( )

( )( )
( ) ( )( ) δ

τπσγ
ρ

τπ
ρπυτ

−
−+−

++−
−+

++
+

arahah

haha

ara

achhar

E

FF

E

EwE

111

1

11

1
,

joissa ulkoisen rahoituksen lisäkustannukset ovat seuraavat10:

                                             
10 Nämä ulkoisen rahoituksen lisäkustannukset eroavat Devereux’n ja Griffithin (1998) lisäkustannuksis-
ta, koska tässä (Hietala (2002)) oletetaan käytettävän samaa rahoitusta koko ajan – sen sijaan että ensim-
mäisen periodin jälkeen käytettäisiin pelkästään tulorahoitusta. Muuten yhtälöt ovat identtisiä joitakin
laajennuksia lukuun ottamatta.
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Kansallisen investoinnin rahoitusmuoto:

  Pidätetty voitto Fh = 0

  Osakeanti ( )( )( ) ( )[ ]
( )( )hhh

hhhhhhh
hF

φρρ
ππδρφβγρ

++
−++−−−−=

1

1111

  Velka ( ) ( )[ ]( )( ) ( )[ ]
( )( )hhh

hhhhhhrhchchh
h

iww
F

φρρ
ππδρφβτργ

++
−++−−−−++=

1

11111

Kansainvälisen investoinnin rahoitusmuoto:

  Pidätetty voitto
0

0

=
=

ha

a

F

F

  Osakeanti ( )( )( ) ( ) ( )[ ]{ }
( ) ( )[ ]

( )( )( )( ) ( ) ( )[ ]{ }
( ) ( )[ ]ahh

aahaahh
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E
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111

1111111

111

111111

  Velka ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }
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( )( ) ( ) ( )[ ]{ }
( ) ( )[ ]( )( )

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]{ }111*

111

1111

11111*

111

1111

−+−++
−−++

−−−−++
=

−+−++−−
−−++

−−++−−+
=
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ahh
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a

EE

E
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F

EE

E

iEwwwiE
F

ππδρ
φρρ

φβτργ
ππδρφβ

φρρ
σρτσγ

                                                                                                                                    
Tasapoiston tapauksessa ulkoisen rahoituksen lisäkustannukset täytyy kertoa termillä
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N
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φρ
ρ
φφφρφρ
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1

 (kansallinen investointi) ja

( )[ ] ( )( )
( )

( ) ( )ah

N
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N
a

ahah

E

E
EE

φρ
ρ

φφρφρ

−−+










+
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11

1
1111

2

1

 (kansainvälinen investointi).
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Efektiivinen keskimääräinen veroaste

Kansallisen investoinnin efektiivinen keskimääräinen veroaste:

EATR
R R

R
h

h h

h

= −*

*
;

Kansainvälisen investoinnin efektiivinen keskimääräinen veroaste:

EATR
R R

R
a

a a

a

= −*

*
,

joissa Rh* ja Ra* ovat veroja edeltävät taloudelliset ylijäämät11:

( )( ) ( )
r

rp

i

ip
R

hhh
h

+
−=

+
+−++=

11

111
*

π
;

( )( ) ( )
r

rp

i

ipE
R

aaa
a

+
−=

+
+−++=

11

111
*

π
;

sekä Rh tai Ra ovat verojen jälkeiset taloudelliset ylijäämät:

( )( )( ) ( )
( )( )[ ]( ) h

hhhrhh

hchhhrhrhh

h

h
h F

A

wp
R +









−−+−−+−
+−−−++

+
=

βτπδρ
ρπυττπδ

ρ
γ

1111
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1
;

( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )[ ]( ) aha

aaarah

achhararaa

h

hah
a FF

AE

EwEEp
R ++









−−+−−+−
+−−−++

+
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βτπδρ
ρπυττπδ

ρ
σγ

1111

111

1

1
,

joissa ulkoisen rahoituksen lisäkustannukset ovat samat kuin edellä.

                                             
11 Usein verokiila suhteutetaan veroja edeltävän ylijäämän sijaan nettotuloon (nettona kulumisesta):

( )
i

p
X

hh
h

+
+=
1

1 π
 ja 

( )
i

pE
X

aa
a

+
+=
1

1 π
, koska tällöin EATR on määritelty myös marginaaliselle inves-

toinnille ja sillä on ominaisuus, jonka mukaan EATR=EMTR verovapaan rahoittajan rahoittaessa margi-
naalista investointia. Näin on tehty myös oheisissa laskelmissa.
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Efektiivisille keskimääräisille veroasteille saadaan seuraavat veroparametrien
yhtälöt, kun verokiila suhteutetaan nettotuloon:
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