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Tämän muistion on kirjoittanut ekonomisti Harri Hietala, Konsultit 2HPO.
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Ansiotuloverotus
Veropohja

Verokanta

Verokertymä

Veron kohtaanto

Veron vaikutukset

- palkat, palkkiot, (eläkkeet ja eräät sosiaalietuudet) ja tällaisten tulojen
sijaan saadut etuudet tai korvaukset (sekä yrittäjän ansiotulo-osinko (ks.
osinkojen verotus))
- vähennykset: työasunto- ja työmatkakustannukset, työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut, tulonhankkimisvähennys ja
tämän ylittävät kulut, työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, kotitalousvähennys, alijäämähyvitys. Valtion verosta työtulovähennys. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa lisäksi ansiotulo/perusvähennys. (Ansiotulo-osingosta vain ansiotulovähennykset.)
- enintään kuusi kuukautta Suomessa työskentelevältä ulkomaalaisen
ansiotulosta maksaja pidättää 35 %:n lähdeveron
Valtio;
tulot vuodessa
vero alarajalla
rajaveroaste
- 16 100
0€
0%
16 100–23 900
8€
6,5 %
23 900–39 100
515 €
17,5 %
39 100–70 300
3 175 €
21,5 %
70 300 9 883 €
29,75 %
Kunnat;
km. 19,25 % (16,25–21,75 %)
Kirkot;
km. 1,4 % (1–2,25 %)
Valtio;
4 789 milj. € (6,2 % vuoden 2009 verokertymästä (76 900 milj. €))
(Lisäksi 1 768 milj. pääomatulo, 3 070 milj. yhteisö, 205 milj. korot,
sekä 387 milj. perintö ja lahja)
VN budj., tulo- ja var.vero: 11 976 milj. € 2012, 11 903 milj. € 2011
Kunnat;
15 636 milj. € (20,3 %)
(lisäksi kuntien osuus yhteisöverosta; 1 516 milj. €)
Kirkot;
853 milj. € (1,1 %)
(lisäksi kirkkojen osuus yhteisöverosta: 120 milj. €)
Henkilöt maksavat saamistaan ansiotuloista. Verorasitusta vaikea siirtää
– sitä vaikeampi mitä joustamattomampaa työntarjonta/kysyntä on.
Varsinkin korporatiivisilla markkinoilla heijastuu palkkavaatimuksiin.
Tulovero vähentää käteen jäävää palkkaa ts. pienentää palkansaajan
ostovoimaa. Veron alennuksilla positiivinen vaikutus tulevaisuuden luottamukseen.
Vero vähentää myös kannustimia tehdä töitä, koska korkeamman veroasteen myötä palkasta jää vähemmän käteen ja näin vapaa-ajasta tulee
entistä houkuttelevampaa. Toisaalta entistä suurempi työpanos tarvitaan tietyn tulon saavuttamiseksi. Ensimmäinen vaikutus kuitenkin dominoi, kun ”riittävä” tulotaso on saavutettu.
Työhön osallistumiseen vaikuttaa verotuksen lisäksi työttömänä saadut
etuudet, jotka nostavat kynnyspalkkaa eli palkkaa, jolla ollaan valmiita
siirtymään työllisiksi.
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Osinkoverotus
Veropohja

saadut osinkotulot, joista kuitenkin 30 % on vapautettu
(osinkotuloista pääomatulona vähennetään tulonhankkimiskulut,
opinto-, asunto- ja eräiden muiden lainojen korot)

Verokanta

- pörssiyhtiön (oyj) jakama osinko:
30 % (efektiivisesti 21 %) ja 32 % > 50 000 € (efektiivisesti 22,4 %)
- pk-yrittäjän (oy) osinko:
osinko ≤ 9 % tuotto nettovarallisuudelle ja ≤ 60 000 € 0 %
osinko ≤ 9 % tuotto nettovarallisuudelle ja > 60 000 € 70 % po.tuloa
osinko > 9 % tuotto nettovarallisuudelle
70 % ansiotuloa
- elinkeinonharjoittajien ja elinkeinoyhtymien tulos:
20 % (/10 %) nettovarallisuudesta vastaava määrä
pääomatuloa
loppuosa tuloksesta
ansiotuloa

Verokertymä

1 768 milj. € (2,3 %),
yhdessä luovutusvoittojen ja vuokrien veron kanssa.
Yrittäjän ansiotulo-osinkovero sisältyy valtion ansiotuloverokertymään.

Veron kohtaanto

Vero kannetaan osinkotuloja saavilta. Osinkovero vaikuttaa osakkeiden
arvostukseen ostotilanteessa – siten tuleva verorasitus siirtyy (osin)
myyjän kannettavaksi.

Veron vaikutukset

Osinkoverotus vaikuttaa osakkeiden ja ym. varallisuusesineiden houkuttelevuuteen sijoituskohteena yhdessä muiden sijoituskohteiden verokohtelun kanssa, ja näin edelleen yritysten rahoituksen saantiin. Vero vaikuttaa voitonjako käyttäytymiseen yhdessä luovutusvoittoverotuksen
kanssa – onko edullisempaa ottaa tuotot osinkoina vai osakkeiden
myyntivoittoina.
Pk-yrittäjien (oy) kohdalla vaikuttaa investointikannustimiin yhdessä luovutusvoittoverotuksen kanssa – kannattaako varat pitää yrityksessä vai
ottaa ulos. Toisaalta yhdessä ansiotuloverotuksen kanssa osinkoverotus
vaikuttaa siihen, missä muodossa tuloa kannattaa ottaa ulos – osinkotulona vai palkkana.

4

Luovutusvoittoverotus
Veropohja

saadut myyntitulot, joista vähennetään joko
- ostohinta ja kulut tai
- hankintameno-olettama, joka on 20 % myyntihinnasta (< 10 v.
omistettu) tai 40 % myyntihinnasta (≥ 10 v. omistettu)
luovutusvoitoista vähennetään mahdolliset muiden kohteiden luovutustappiot (ja luovutusvoitoista pääomatulona vähennetään tulonhankkimiskulut, opinto-, asunto- ja eräiden muiden lainojen korot)

Verokanta

30 % ja 32 % > 50 000 €

Verokertymä

1 768 milj. € (2,3 %),
yhdessä osinkojen ja vuokrien veron kanssa

Veron kohtaanto

Maksetaan omaisuuden myyntivoitosta. Otetaan huomioon omaisuuden
arvostuksessa ja näin vaikea siirtää ostajan maksettavaksi.

Veron vaikutukset

Luovutusvoittoverotus vaikuttaa osakkeiden ja ym. varallisuusesineiden
houkuttelevuuteen sijoituskohteena yhdessä muiden sijoituskohteiden
verokohtelun kanssa ja näin edelleen yritysten rahoituksen saantiin. Vero voi lukita pääomia, koska verotuksen lykkäämisestä tulee verosäästöjä. Vero vaikuttaa voitonjakokäyttäytymiseen yhdessä osinkoverotuksen
kanssa – onko edullisempaa ottaa tuotot osinkoina vai osakkeiden
myyntivoittoina.
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Vuokrien verotus
Veropohja

saadut vuokratulot, joista vähennetään kulut
(ja vuokrista pääomatuloina vähennetään tulonhankkimiskulut, opinto-,
asunto- ja eräiden muiden lainojen korot)

Verokanta

30 % ja 32 % > 50 000 €

Verokertymä

1 768 milj. € (2,3 %),
yhdessä osinkojen ja luovutusvoittojen veron

Veron kohtaanto

Vuokraaja maksaa saamastaan vuokratulosta pääomatuloveron. Mahdollista ottaa huomioon vuokrassa ja näin siirtää (osaksi) vuokralaisen
maksettavaksi – riippuen kysynnän ja tarjonnan joustavuudesta.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa kiinteistöjen kiinnostavuuteen sijoituskohteena yhdessä muiden sijoituskohteiden verokohtelun kanssa.
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Korkojen lähdeverotus
Veropohja

pääsääntöisesti verotetaan lähteellä, ts. jo maksaja pidättää veron
(ei-lähdeverolliset korot verotetaan muiden pääomatulojen mukana
ja tällöin vähennetään tulonhankkimiskulut, opinto-, asunto- ja
eräiden muiden lainojen korot)

Verokanta

30 %

Verokertymä

205 milj. € (0,3 %)
VN budjetti: 270 milj. € v. 2012, 240 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Tulonsaaja maksaa saamastaan korkotulosta, vaikka maksaja pidättääkin jo lähteellä. Verorasitus ei ole siirrettävissä.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa velkakirjojen kiinnostavuuteen sijoituskohteena yhdessä muiden sijoituskohteiden verotuksen kanssa, ja näin yritysten rahoituksen
saatavuuteen velan muodossa.
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Varainsiirtoverotus
Veropohja

kiinteistön (ei ensiasunto) tai arvopaperin (ei noteerattu) arvo

Verokanta

kiinteistö
4%
arvopaperi 1,6 %

Verokertymä

531 milj. € (0,7 %)
VN budjetti: 540 milj. € v. 2012, 550 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Ostaja maksaa kauppakohteen arvosta. Riippuen kysynnän ja tarjonnan
joustoista mahdollista siirtää osaksi myyjälle.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa sijoituspäätöksiin pienentämällä veronalaisten varojen odotettavissa olevaa nettotuloa verrattuna muihin.

8

Perintö- ja lahjaverotus
Veropohja

perinnön tai lahjan arvo

Verokanta

Perintövero
arvo
< 20 000 €
20 000–40 000 €
40 000–60 000 €
60 000–200 000 €
≥ 200 000 €

vero alarajalla
0€
100 €
1 500 €
3 500 €
21 700 €

rajaveroaste
0%
7%
10 %
13 %
16 %

Lahjavero
arvo
< 4 000 €
4 000–17 000 €
17 000–50 000 €
50 000–200 000 €
≥ 200 000 €

vero alarajalla
0€
100 €
1 010 €
4 310 €
23 810 €

rajaveroaste
0%
7%
10 %
13 %
16 %

Oheinen taulukko koskee lähimpiä sukulaisia (lapsia, lapsien rintaperillisiä, ottolapsia, aviopuolisoa, vanhempia, sisaria ja veljiä) (I). II luokassa
(muut) veroasteikot ovat:
Perintövero
arvo
< 20 000 €
20 000–40 000 €
40 000–60 000 €
≥ 60 000

vero alarajalla
0€
100 €
4 100€
9 300 €

rajaveroaste
0%
20 %
26 %
32 %

Lahjavero
arvo
< 4 000 €
4 000–17 000 €
17 000–50 000 €
≥ 50 000

vero alarajalla
0€
100 €
2 700 €
11 280 €

rajaveroaste
0%
20 %
26 %
32 %

Verokertymä

387 milj. € (0,5 %)
VN budjetti: 445 milj. € v. 2012, 410 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Perinnön tai lahjan saajan maksettava.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa varsinkin yrittäjien kohdalla sukupolvenvaihdostilanteissa kielteisesti luoden lisäkustannuksen, joka pienentää kannustimia jatkaa yritystoimintaa lähipiirissä.
Muiden kohdalla lähinnä lisäkustannus, joka maksettava perittäessä.
Kannustaa kuluttamaan, jos vero nähdään ”turhana menona”. Vaikuttaa
perimiseen verosuunnittelun kautta – jätetään esim. sukupolvi välistä
pois.
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Kiinteistöverotus
Veropohja

kiinteistön ja maan arvo (maatalous- ja metsämaa, vesialueet ja eräät
muut alueet vapautettu)

Verokanta

yleinen kiinteistövero: 0,6–1,35 % (km. 0,9 %)
vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero: 0,32–0,75 % (km. 0,4 %)
muu asuinrakennus: 0–0,6 %-yks. vak. as.rak. korkeampi (km. 1,0 %)
voimalaitos: 0,6–2,85 % (km. 2,75 %)
rakentamaton: 1–3 % (laaj.pks. min. yleinen + 1 %-yks., max. 3 %)

Verokertymä

1 169 milj. € (1,5 %)
(tuotto kunnille)

Veron kohtaanto

Omistajan on maksettava kiinteistöjen ja maan arvosta. Vero kapitalisoituu arvoon – eli otetaan huomioon arvossa – joten on myyjän tappioksi.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa kiinteistöjen ja maan kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Mahdoton kiertää ja toisaalta maata ja kiinteistöjä tarvitaan, joten veronkeräämisen kannalta ihanteellinen kohde.
Joustamattomana kohteena myös veron aiheuttamat tehokkuustappiot
ovat pieniä.
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Yhteisöverotus
Veropohja

liiketoiminnan tulos, josta vähennetään vähentämättömät tappiot,
varaukset, veropoistot
osingot verovapaita (osa vain 25 % verovapaita)
luovutusvoitot verovapaita (omistettu vähintään vuoden ajan 10 %)

Verokanta

24,5 %

Verokertymä

4 706 milj. € (6,1 %)
josta valtiolle 3 070 milj. €, kunnille 1 516 milj. € ja kirkoille 120 milj. €
VN budjetti: 3 555 milj. € 2012, 3 789 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Yritykset ja yhteisöt maksavat tuloksestaan. Yhteisöverotus on pääomatulojen ennakkoverottamista – näin varmistetaan, että veroa ei voi kiertää. Siten on oikeastaan osakkeenomistajien verottamista. Kuitenkin
yritykset voivat mahdollisesti/periaatteessa siirtää osan verosta tuotteiden hintoihin ja maksettaviin palkkoihin pidemmällä aikavälillä, jolloin
osa yhteisöverotuksesta siirtyy kuluttajien ja työntekijöiden maksettavaksi – ei pelkästään pääomanomistajien.

Veron vaikutukset

Vaikuttaa osakkeiden kiinnostavuuteen sijoituskohteena pienentäessään jaettavaa voittoa.
Vaikuttaa yritysten sijoittumispäätöksiin kansainvälisesti.
Vaikuttaa yritysten investointipäätöksiin niin investointikohteiden kuin
rahoitusmuotojen osalta, kun näiden verokohtelu eroaa.
Pk-yrittäjien (oy) kohdalla vaikuttaa yrittämiskannustimiin.
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Sosiaalivakuutusmaksut
Maksut

Veron kohtaanto

Veron vaikutukset

Työnantajan maksut
sosiaaliturvamaksu
= sairausvakuutusmaksu
2,12 % (päiväraha)
1 590 milj. € (2,1 %)
työttömyysvakuutusmaksu
0,8 %, palkkasummaan ≤1 936 500 €
3,2 %, palkkasummasta >1 936 500 €
1 348 milj. € (1,8 %)
työeläkemaksu
TyEL km. 17,35 % (23,3 %, <1 846 500 €; 23,3 %, 1 846 500–
29 544 000 €; 23,3 % ≥29 544 000 €)
YEL 22,5 % (23,85 % ≥53 v)
13 065 milj. € (17,0 %)
ryhmähenkivakuutus
km. 0,072 %
tapaturmavakuutusmaksu
0,3–8 % (km. 1,1 %)
Työntekijän maksut
sairausvakuutusmaksu
2,04 % (1,22 % (sairaanhoito) ja 0,82 % (päiväraha))
(+0,15 %-yks. YEL-yrittäjillä)
2 022 milj. € (2,6 %)
työttömyysvakuutusmaksu
0,6 %
272 milj. € (0,44307 %)
työeläkemaksu
km. 5,45 (5,15 % (6,5 % ≥53 v))
4 307 milj. € (5,6 %)
Työnantajat ja työntekijät maksavat (brutto)palkoista. Maksut muodostavat siten lisäkustannuksen, joka nostaa työnantajien työvoimakustannuksia ja vähentävät työntekijöiden käteen jäävää palkkaa. Varsinkin
korporatiivisilla työmarkkinoilla maksut vaikuttavat (jossakin määrin)
palkkavaatimuksiin. Vaatimusten läpimeno riippuu neuvotteluvoimasta.
Kilpailullisilla markkinoilla joustamattomampi osapuoli maksaa suuremman osuuden.
Työnantajan maksut vaikuttavat työvoimakustannuksiin ja näin työvoiman kysyntään. Toisaalta työtekijän maksut vähentävät nettopalkkaa ja
näin vaikuttavat palkkavaatimuksiin, työkannustimiin ja ostovoimaan (ks.
ansiotuloverotus).
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Arvonlisäverotus
Veropohja

arvonlisä, eli myynnin arvosta maksettavasta verosta saa vähentää ostoissa maksetun arvonlisäveron
huojennus
liikevaihto
≤ 8 500 €
8 500–22 500 €
> 22 500 €

Verokanta

perusverokanta
alennetut verokannat

nollaverokanta

Verokertymä
Veron kohtaanto

Veron vaikutukset

huojennus
kokonaan
vero–(lv–8500)*vero/14 000
0€
23 %
9 % (kirjat, til. lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut,
elokuvanäytökset, henkilökuljetukset,
majoituspalvelut, kulttuuri-, viihde- ja
liikuntatilaisuudet)
13 % (elintarvikkeet, ravintolapalvelut ja rehut)
0 % (laivat ja vienti, postipalvelut ja yhteisömyynti, jäsenlehdet yhteisölle)

15 261 milj. € (19,8 %)
VN budjetti: 15 712 milj. € v. 2012, 14 571 milj. € v. 2011
Kussakin portaassa myyjä maksaa arvonlisästä. Tulee aina (netto)myyntihinnan päälle mutta ostojen veron saa vähentää. Siten veron
maksaa (valtaosaksi) loppukuluttaja – riippuen kysynnän ja tarjonnan
joustoista. Verotuksen rasitus riippuu kulutuskorin rakenteesta hyödykkeiden verokantojen erotessa.
Vaikuttaa kulutuspäätöksiin nostamalla hintaa ja näin vähentämällä kysyntää. Vaikuttaa hyödykkeiden välisiin kulutusjakaumiin, jos verokannat eroavat. Vaikutus pienin välttämättömyyshyödykkeiden, kuten ruuan, kohdalla. Tavaroiden ja varsinkin palvelujen kysynnän kautta vaikutukset ulottuvat myös työllisyyteen.
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Valmisteverotus
Veropohja

Verokanta

Verokertymä

Veron kohtaanto

Veron vaikutukset

polttoainevero, polttoainemaksu, sähkövero ja eräät muut polttoaineet:
l, kg, kWh
alkoholijuomavero: l
tupakkavero: vähittäismyyntihinta, kg, kpl
makeisvero: l, kg
juomapakkausvero: l
polttoainevero, polttoainemaksu, sähkövero ja eräät muut polttoaineet
polttoainevero (energiasisältö+hiilidioksidivero);
bensiini 44,36–64,36 sn / l, diesel 28,14–46,60 sn/l
kevyt pö. 7,70–18,35 sn /l, raskas pö. 18,51 sn / l,
muut 25,18–70,04 sn/l
polttoainemaksu;
autoilla 330–1 500 € / päivä ja muilla ajoneuvoilla 100–670 € / päivä
sähkövero ja eräät muut polttoaineet;
sähkö veroluokka snt/kWh
käyttökohde
I
1,69
kaikki muu sähkön käyttö
II
0,69
teollinen tuotanto ja ammattimainen kasvihuoneviljely
kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet
126,91 € / tonni
maakaasu 8,94 €/MWh, 11,44 €/MWh 2013–14, 13,64 €/MWh 2015polttoturve 1,90 €/MWh, 4,9 €/MWh 2013–14, 5,9 €/MWh 2015mäntyöljy 18,79 sn / kg
(näistä menee myös huoltovarmuusmaksu (s. 18) lukuun ottamatta
mäntyöljyä, polttoturvetta ja polttoainemaksua)
alkoholijuomavero
olut 4/29,9 € / l 100 %:ta, viini 11/159/244/312 sn / l, välituotteet
379/625 sn / l, etyylialkoholi 4/43,40 € / l 100 %:ta
tupakkavero
27 % / 48 % / 52 % / 60 % vähittäismyyntihinnasta + 13,5/16,5 € / kg
tai 22,50 € / 1000 kpl (vähimmäisvero 87,50 €/kg tai 146 €/1000 kpl)
makeisvero
makeiset ja jäätelö 95 sn / kg sekä virvoitusjuoma 11 sn / l
juomapakkausvero
0 sn / l kierrätettävä pakkaus, 0 sn / l raaka-aineena hyödynnettävä
pakkaus, 51 sn / l muu pakkaus
3 167 milj. € (4,1 %) polttoainevero, polttoainemaksu, sähkövero ja
eräät muut polttoaineet,
VN budj.: 4 356 milj. € 2012, 3 850 milj. € 2011
1 279 milj. € (1,7 %) alkoholi,
VN budj.: 1 399 milj. € 2012, 1 309 milj. € 2011
655 milj. € (0,9 %) tupakka,
VN budj.: 753 milj. € 2012, 704 milj. € 2011
35+12 milj. € (0,1 %) makeis ja juomapakkaus,
VN budj.: 181+13 milj. € 2012, 115+12 milj. € 2011
Kerätään hyödykkeiltä, joiden kulutukseen halutaan vaikuttaa muita
voimakkaammin – kulutusta halutaan laskea. Vero tulee hyödykkeen
hintaan, joten (valtaosaksi) loppukuluttaja maksaa.
Vero laskee kysyntää, koska näkyy loppukuluttajan hinnassa.
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Muu välillinen verotus
Veropohja

apteekkimaksu perustuu apteekin liikevaihtoon
vakuutusmaksuvero perustuu saatuihin vakuutusmaksuihin

Verokanta

apteekkimaksu;
liikevaihto vuodessa
- 871 393
871 393–1 016 139
1 016 139–1 306 607
1 306 607–1 596 749
1 596 749–2 033 572
2 033 572–2 613 212
2 613 212–3 194 464
3 194 464–3 775 394
3 775 394–4 792 503
4 792 503–6 243 857
6 243 857 vakuutusmaksuvero;
23 %

vero alarajalla
0€
0€
8 685 €
29 018 €
53 572 €
91 543 €
146 609 €
204 734 €
264 279 €
371 076 €
527 096 €

rajaveroaste
0%
6%
7%
8%
9%
9,5 %
10 %
10,25 %
10,5 %
10,75 %
11 %

Verokertymä

121 milj. € (0,2 %) apteekkimaksu,
VN budj.: 150 milj. € v. 2012, 156 milj. € v. 2011
584 milj. € (0,8 %) vakuutusmaksuvero,
VN budj.: 665 milj. € v. 2012, 638 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Apteekkimaksu siirtyy lääkkeiden hintoihin, joten kuluttaja maksaa.
Lääkkeiden hinnat ovat varsin yhtenäiset. Pienemmillä apteekeilla vero
on kuitenkin matalampi, joten näillä on suurempi kate.
Vakuutusmaksuveron maksaa vakuutuksenantaja mutta se siirtyy vakuutuksen hintaan ja näin lopullinen kohtaanto vakuutuksenottajalla.

Veron vaikutukset

Apteekkimaksulla ei merkittäviä kysyntävaikutuksia, koska kyseessä
välttämättömyyshyödykkeet. Verolla pyritään turvaamaan lääkkeiden
tarjonta syrjäseuduilla.
Vakuutusmaksuvero on rahoitusalan ”arvonlisävero”.
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Muu verotus
Veropohja

ajoneuvovero on päiväperusteinen riippuen auton tyypistä ja painosta
autovero perustuu auton verotusarvoon (yleis. vähittäismyyntiarvoon/
hankinta-arvoon)
arpajaisvero perustuu arpajaisten tuottoon tai voittojen arvoon

Verokanta

ajoneuvovero:
perusvero; CO2 g/km 5,3–166 sn / pv, massa 20,8–133 sn / pv
v. 2013: CO2 g/km 11,8–166,1 sn / pv, massa 34,5–146,7 sn / pv
käyttövoimavero; 0,5–5,5 sn / pv / 100 kg riippuen ajoneuvon tyypistä
ja painosta
autovero:
5–50 % (h-autot), 9,8–21,7 %-yks. vähennys h-autosta painon
mukaan (p-autot), 9,8–24,4 % (m-pyörät), 31,7 % (kevyet l-autot)
arpajaisvero:
12 % yksinoikeusarpajaisten tuotosta,
1,5 % tavara-arpajaisten, arvauskilpailujen ja tavaravoittoautomaattien tuotosta,
5 % bingopelivoittojen arvosta,
30 % voittojen arvosta muissa arpajaisissa

Verokertymä

691 milj. € (0,9 %) ajoneuvovero,
VN budj.: 770 milj. € v. 2012, 706 milj. € v. 2011
941 milj. € (1,2 %) autovero,
VN budj.: 1 209 milj. € 2012, 1 012 milj. € 2011
144 milj. € (0,2 %) arpajaisvero,
VN budj.: 200 milj. € v. 2012, 162 milj. € v. 2011

Veron kohtaanto

Ajoneuvovero lisää auton käytön kustannuksia omistajalle riippuen auton hiilidioksidipäästöistä. Autoveron maksaa maahantuoja mutta vero
siirtyy auton hintaan, joten käyttäjä maksaa – jos valmistaja ja/tai tuoja
ei ole valmis tinkimään katteestaan.
Arpajaisvero siirtyy arvan/pelin hintaan, vaikka myyjä suorittaakin.

Veron vaikutukset

Verot vähentävät kulutusta nostaessaan hyödykkeiden hintoja. Suhteellisen autoveron nouseminen hiilidioksidipäästöjen kasvaessa ohjaa kulutusta vähempi päästöisiin autoihin.
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Muita veroja ja maksuja
Vero tai maksu

- väylämaksu
Jääluokka
Lastialus
Matkustaja-alus
Yks.hinta (euroa)
(euroa)
IA Super
1,277
0,860
IA
2,389
1,694
IB, IC
4,821
2,919
II, III
6,918
4,878
Risteilyaluksen yksikköhinta on 1,045 euroa,
suurnopeusaluksen yksikköhinta on 6,303 euroa
ja aluksen ilman omaa kuljetuskoneistoa 3,473 euroa.
Väylämaksun suuruus määräytyy yksikköhinta kerrottuna
aluksen nettovetoisuudella Suomen merisatamaan saavuttaessa.
(Jos lastialuksen nettovetoisuus on suurempi kuin 25000, ylittävä
osuus nettovetoisuudesta kerrotaan luvulla, joka on puolet
säädetystä yksikköhinnasta. Alennettu maksu, jos käyttöaste alle
15 (-75 %) tai 30 prosenttia (-50 %), kauttakulkutav., osana Saimaa.)
Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynnillä on 107 750 euroa.
Matkustaja-aluksen väylämaksun enimmäismäärä on 32 430 euroa
ja risteilyaluksen 44 500 euroa. Maksujen vuotuinen enimmäismäärä
on lastialuksilla 10 ja matkustaja-aluksilla 30 maksua.
76 milj. €
- lästimaksu
10 senttiä kerrottuna aluksen nettovetoisuudella Suomeen
rekisteröidyillä kerran vuodessa
1 milj. €
- öljysuojamaksu
1,50 euroa jokaiselta täydeltä Suomessa kuljetetulta öljytonnilta
20 milj. €
- ratavero
henkilöliikenteessä ja veturisiirroissa 0,01 senttiä bruttotonnikilometriltä, sähkövetoisessa tavaraliikenteessä 0,05 senttiä bruttotonnikilometriltä ja dieselvetoisessa tavaraliikenteessä 0,1 senttiä
bruttotonnikilometriltä. 1.9.2006 alkaen (15 v) Kerava-Lahti-radalla
investointiveroa 0,5 senttiä bruttotonnikilometriltä. (Lisäksi ratamaksu
0,1308 sn hnekilöliik. ja 0,135 sn/ tavaraliik. bruttotonnikm.:ltä.)
18 milj. €
- lentoliikenteen valvontamaksu
jokaisesta lähteneestä vähintään 2-v. matkustajasta 1,2 euroa
(Peritään vain kentiltä, joilla maksun tuotto väh. 20 000 euroa)
6 milj. €
- viestintämarkkinamaksu, varmennemaksu, tietoturvamaksu ja
postitoiminnan valvontamaksu, radio- ja tv-toiminnan valvontamaksu
6 milj. €
- riistanhoito- ja kalastus-, pilkintä- ja metsästysmaksut
riistanhoitomaksu; 28 euroa (enintään 50 euroa),
pyyntilupamaksu (hirvieläimet); 8–120 euroa (enintään 135 euroa),
kalastusmaksu; 22 e kalastuksenhoitomaksu + 29 e läänikohtainen
viehekalastusmaksu + mahdolliset paikalliset luvat
24 milj. €
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- koiravero
0–50 euroa koiralta
2 milj. €
- ydinenergiatutkimusmaksu
240 euroa kultakin nimellislämpötehon megawatilta
7 milj. €
- huoltovarmuusmaksu
polttoaineet 0,28 (raskas) / 0,35 (kevyt+diesel)) / 0,68 sn / l (bens.)
sähkö 0,013 sn / kWh
kivihiili, kivihiilibriketit, kivihiilestä valmistetut kiinteät polttoaineet
1,18 € / tonni
maakaasu, kaasumainen 0,084 sn / nm3
48 milj. €
- palosuojelumaksu
3 % vakuutuksen paloriskiä vastaavasta osuudesta vak.maksuista
9 milj. €
- jätevero
40 € / tonni (50 € / tonni v. 2013)
42 milj. €
- öljyjätemaksu
5,75 senttiä kilolta voiteluainetta
4 milj. € (3 milj. € v. 2005, 3 milj. € v. 2006)
Muita tuloja:
- EU:lle tuloutetut verot ja maksut
152 milj. €
- veikkauksen ja rahapelien tuotot
874 milj. €
- korot, jäämämaksut ja veronlisäykset
69 milj. €
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Sanastoa
Veropohja
Tietyn veromuodon kohteena oleva veroperuste – esim. tulo, varallisuuden arvo, hyödykkeen
arvo, koira,… Verotettava tulo ja verotusarvo voivat erota kohteen todellisesta arvosta verotuksessa myönnettävien huojennusten (aliarvostus, vähennys) kautta.
Verokanta
Nimellinen verokanta on laissa määrätty suhteellinen maksu tai yksikkömaksu veropohjalle.
Jos veroaste nousee veropohjan kasvaessa, puhutaan progressiivisesta verotuksesta, ja jos
se laskee veropohjan kasvaessa, puhutaan regressiivisestä verosta.
Rajaveroaste/marginaaliveroaste
Lisäveron suhde veropohjan kasvuun. Mikä on veron osuus, kun tulo/arvo nousee?
Keskimääräinen veroaste
Veron suhde veropohjaan. Mikä on (koko maksetun) veron osuus (koko) veropohjasta?
Verokertymä
Veron tuotto veronsaajalle.
Veron kohtaanto
Nimellinen kohtaanto on lain määräämä veronmaksaja. Todellinen kohtaanto eroaa usein
tästä. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, kuka viime kädessä maksaa veron. Yleissääntö on,
että joustamattomampi maksaa suuremman osan verosta.
Efektiivinen veroaste
Kun verorasitusta lasketaan veroperusteista lähtien niin, että veropohjaa pienentävät huojennuksetkin otetaan huomioon – verokantojen lisäksi – käytetään nimitystä efektiivinen (todellinen) veroaste. (Efektiivinen voi viitata laajimmillaan myös siihen, että tulonsiirrot eli negatiiviset verot otetaan huomioon, esim. tulojen muuttuessa siirryttäessä työttömästä työlliseksi.)
Implisiittinen/keskimääräinen veroaste
Kun verorasitusta kuvataan verokertymätilastoihin pohjautuen suhteuttamalla kertymä tätä
vastaavaan pohjaan, puhutaan implisiittisistä tai keskimääräisistä veroasteista.
Verotuksen tehokkuus
Verotus aiheuttaa tehokkuustappioita, kun se vääristää verokohteen päätöstä verrattuna tilanteeseen, jossa veroja ei olisi.
Verotuksen neutraalisuus
Verotuksen sanotaan olevan neutraalia, kun se kohtelee samalla tavalla (substituutteja, toisiaan korvaavia,) verokohteita.
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