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Christian Edgren

Seuraavassa esitetään aluksi joitakin yleisiä ongelmia jotka syntyvät

julkisen sektorin tulonsiirtojärjestelmän rake~tamisen yhteydessä.

Tämän jälkeen yritetään tarkemmin pohtia välittömien verojen kohdalla

esiintulevia käsitteitä sekä spesifioida henkilölliseen verotukseen

liittyviä riippuvuuksia.

1. Tutkimuksen tavoite

Tekeillä olevan tutkimuksen tavoitteena on tulonsiirtojärjestelmämallill

konstruoiminen ja tulonsiirtoerien kuvaaminen siten, että saavutetaan

riittävän yksiselitteinen kuvaus- ja ennustetarkkuus. Tämtin tavoitteen

saavuttaminen on erittäin tärkeää. Julkisen talouden mitoittamiseen

liittyvät. arvioinnit, erilaisten politiikkaparametrien vaikutusten ana

lysoiminen julkisten tulojen ja menojen sekä myös koko kansantalouden

osalta,vaatii jonkinlaajuisen täsmällisen tulonsiirtokehikon olemassa

oloa.

2. Käsitteet

Määritellään tulonsiirtokäsite: Tulonsiirrot ovat vastikkeettomia joko

todella suoritettuja tai laskennallisia rahasiirtoja, joissa tulonsiir

tojen suorittajana ja vastaanottajana ovat joko yksityinen sektori (koti-
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taloudet ja yritykset) tai julkinen sektori (valtio, kunnat ta,i sosiaali

turvarahastot) .

3. Ongelmien lyhyt kuvaus

Olkoon lähtökohtana tulonsiirtotaulukko vaikkapa EILA:n suhdannejulkai

sussa-l). Miten laajasti täytyy tulonsiil'toerät dekomponoida, jotta tulon

siirtoerän kuvaus on yleisesti ottaen l'iittävän konkreettinen ja että

saavutetaan riittävä ennustetarkkuus?

Järjestelmä luodaan siten, että erotetaan toisistaan tulonsiirrot, jotka

ovat ETLA:n mallin kanno,lta endogeenisia ja eksogeenisia. Tämä merkitsee

disaggregointia niin pitkälle, että löydetään tulonsiirtoeriä, jotka

ovat mallin joidenkin Illuuttuj-ien kanssa riippuvuussuhteessa. Tulon·

siirtoerän endogeenisuus merkitsee yleensä samanaikaisesti kyseisen tulon

siirtoerän jonkinasteista homogenisuutta. Disaggregointiasteeseen ja homo

gen-j suuskysymykseen 1i ittyy hyvin 1ähei sesti yhtäl ön spes i fi oi nti ja sen

virhetermin sallittu suuruus. Endogeenisten ja eksogeenisten tulonsiirto

jen erottelulla pyritään sellaisten tulonsiirtoerien muodostamiseen, jot

ka osoittautuvat olevan joko riippuvia tai vastaavasti riippumattomia

ETLA:n mal1'in muuttujista. Tällä erottelulla pyritään poistamaan mm. e-räät

ennusteen laatimisvaiheessa tarpeettomat laskurutiinit. Tähän asti on ol

lut tarpeen tehdä mallin kokonaisennusteesta riippuvia tulonsiirtoehnus

teita. Jotkut tulonsiirtoerät ovat lyhyellä aikavälillä täysin eksogeeni

sia, joten niiden osalta ei ole ollut tarpeen muuttaa ennustetta ennuste

teon interointivaiheessa. Esimerkkeinä endogeenisista ja eksogeenisista

tulonsiirtoeristä voidaan mainita henkilöllinen tulovero ja vastaavasti

lapsilisät.

1) Ktso liite sivu11n 25.
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Dekomponointi voi olla tulonsiirtoerän markkamääräisen arvon esittäminen

hinta- ja määrä komponentti en avulla (esim. työttömyysavustus). Jos tin

gi tään homogeen islIusas teesta, pä.ädytään mahda 11 i sesti epämääräi sempi i n

käsitteisiin esim. keskimääräisiin hintoihin (kohtaanto) ja määriin.

Kannattaako dekomponoida jotakin aggr~gaattierää mikäli ei ennustetilan

teessa saada eksplisiittisiä ennusteita erän eri komponenteistä? Kannat

taako dekomponoida esim. kokonaisvalmisteverot osiin kun ei tehdä eks

plisiittisesti ennusteita esim. tupakkavalmisteiden kulutusmääristä?

Dekomponoinnin hyöty näkyy siinä, että

1) päästään "abstraktioista" helpommin yleisesti tunnistettaviin eriin

2) nähdään mitkä yksinkertaistamiset mahdollisesti on jouduttu tekemään

'liikuttaessa aggregoidummalla tasolla (esim. oletus struktuurin muut

tumattomuudesta)

3) ennustettaessa joudutaan täsmällisemmin spesifioimaan tehdyt oletukset

4) voidaan huomioida ainakin julkisen sektorin toimintaparametrien esim.

maksuperusteiden muutokset

5) järjestelmällä päästään helpommin muodostamaan suurempia asiakohtaisia

tulonsiirtoeriä

4. Välittömien verojen dekomponointi

Kansantalouden tilinpitojärjestelmän eri;n liittyvät vaikeudet:

1. Verodaatta tuotetaan kertymäperiaattcella t ei esim. lopull inen vero

(josta on saatavissa rakcnnedaattaa).
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2. Kunnallisvero: kunnallistalouden tilinpidon mukaisina; ei välttämättä

sama kuin valtion kassalaskelman mukaiset siirrot kunnille.

3. Valtion vero: residuaali kun siirrot kunnille, Kelalle, kirkolle sekä

veronpalautukset vähennetään verotulojen kokonaiskannosta.

4. Satu-maksut: Kelan tilinpidan mukaisina.

5. Vänttömien verojen dekomponointi kotita"louksien ja yritysten maksa

miin suoritetaan lopullisen verotuksen jakauman mukaan.

5. Millä tavalla spesifioidaan välittömien verojen yhtälö?

1. Julkisyhteisöjen "kassalaskelmat" ovat yhtäpitäviä kokonaisverokannon

kanssa.

2. Siirrytään tarkastelemaan verotusta veronkantojärjestelmän puitteoissa.

Rajataan tarkastelu ennakonpidätykseen, jolloin ulkopuolelle jää enna

konkanto verolipuilla, jälkiverokanto ja veronpalautukset.

3. Kun tarkastelu on tällä tavalla rajoitettu ennakonpidätykseen, rajoit

tuu tulokäsite automaattisesti myös palkkatuloihin eli "mallin" palkka

summaan. Kt-tilinpitojärjestelmän ja verotusjärjestelmän yeh-tulokäsit

teet sekä pääomatulokäsitteet eroavat sen verran toisistaan että niiden

osalta tehdään arviot erikseen. Omaisuusvero jää myös tarkastelun ulko·'

puolelle. Lisäverot ja veronpalautukset arvioidaan niin ikään erikseen.

4. Aggregointi

Mallirakentamisessa ja yhtälöiden spesifioinnissa tulee aggregoihti

ongelmat eteen1),

Aggregointi tapahtuu kun on kysymyksessä ennakonpidätystaulukot~

1) Jl.ggt'egointi-ideointoj ks. Edgren-Turkkila-Vartia: IlTu1overotuksen andly
soinnin matemaattis'ista ongelmistaII, DP No 17, ETLA.



Välittömien verojen eräs dekomponointi
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1) , 2) Tarkastelun ulkopuolelle jätetyt valtion ja kuntien verot.
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1. Yli henkilöiden tu1otasojer.

2. Yl-i verornuotojen (valtion tulovero, kunnallisvero)

3. Yli verotusryhmien (perherakenne ym. tekijät, vähennykset jne. )

4. Yli palkkamuotojen (viikko-, pä'ivä-, kuukausipalkka, osa-aikatyö)

5. Yli kuntien (keskim. painotettu veroäyrin hinta)

6. Bruttotulojen, hintatason~ verotulojen ja verotuksen jälkeisten

tulojen prosenttimuutosten välillä vallitsevista riippuvuuksista

Lähdetään liikkeelle tarkastelemalla yhden henkilön tapausta. Veroasteikko

oletetaan kiinteäksi ja sitä esittää verofunktio T(y), jossa y on ko. hen

kilön tulo ja T(y) tästä tulosta maksettava vero. y on henkilön bruttotu

10 ja verofunktion ajatellaan esittävän tässä veroennakonpidätystaulukkoa,

jossa on vakioitu perherakenne (= pidätysluokka) ja koti kunta yms. sekä

palkkausrnuoto esim. kuukausipalkka. Verofunktiossa on tällöin otettu huo

mioon joitakin yleisiä vähennyksiä. Todettakoon vielä, että veroon T(y)

sisältyy 'valtion tulovero sekä II suhteelliset ll verot eli kunnallisve}'o ja

tulonsaajan maksettavat kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut.

Verofunktioon liittyviä käsitteitä.

6.1. Veroaste G(y) on verojen osuus bruttotulaista

(1) 8(y) = T(y)/y.

6.2. Rajaveroaste ~yJ. on tietyn tulonlisäyksen a,iheuttamaa verojen

lisäyksen suhteen raja-arvo kun ö.y-+ 0 eli T(y):n dey,oivaatta
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, . T(,yl) ~ T(yO) AT
- 11m R1 - , kun t.yR1 o.

~l - yO ÄY

6.3. Verojousto on tietyn suhteellisen tulonlisäyksen ja sen aiheut-

taman verojen suhteellisen 1isäyksen suhteen raja-arvo, kun ~Y"" 0

(3)
6T/T AT Y

e(y) :;: ·l'im -- = 1im -" . - = m(y)
Ay/y Ay T

y 01(.1')
. - =--

T 0(Y)

ja siis rajaveroasteen ja veroasteen suhde.

6.4. Veroasteen derivaatta tulon suhteen on

(4)
de m(y) ~ 0(y)

=-----
dy y

Jos verotus on progressiivinen,on rajaveroaste m(y) suurempi kuin vero

aste 8(y).ja ~ positiivinen.

Jos kyseessä on suhteellinen verotus kuten esim. kunnallisverotuksen,

jolloin T(y) = ay, on m(y) = 8(y) = a ja ~ = O. Verojousto e(y) on sil

10in.1.

Verojen lisäys AT saadaan årvioiduksi seuraavan kaavan avulla

(5) AT(y) ~ m(Y)AY.

"
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7. Verotuksen jälkeinen tulo

Verotuksen jälkeinen tulo x (n~ttotulo) saadaan vähentämällä bruttotu

losta y verojen määrä T

(6) x ~ Y - T,

ja nettotulojen lisäys vähentämällä bruttotulojen lisäyksestä verojen

lisäys

(7) I:1x ~ /).y - LlT ~ hy(l"'m(y)).
I'!<.A.- -"\.A...

Nettotulon suhteelliselle muutokselle saadaan

(B) ~xx ~ (l-m(y)) ~f' ~ ~ a(y) ~'L,

jossa a(y) :: ~ =~~~t· eli vel"otuksen jälkeisen tulon jousto bruttotuloi

hin nähden.

B. Reaalitulon laskeminen

Merkitään verotuksen jälkeistä reaalituloa (tuloa tietyn vuoden hinta-

tasossa) xr : 11 ä

(9) xr =~ jossa P = hintataso.

Suhteelliselle muutokselle pätee likimain
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.~r D.x L\P b.y ~p
_ •• F::$ -- - -- ::0 a - - ---xr x P y P

jossa a:n laskentatapa esitellään edellä kohdassa 7.

9. Esimerkkilaskelma, jossa hintojen muutos on eksogeeninen

Seuraavalla esimerkki1askelmalla pyritään osoittamaan miten paljon kiin··

teän veroasteikon tapauksessa bruttotulo täytyy nostaa jotta verotuksen

jirlkeinen reaalitul0 säilyy ennal1aan. Tarkastelu koskee ns. marginaali-·

henkilöä, jonka bruttotulojen kasvulla ei oleteta olevan hintatasoa n05-

tavaa vaikutusta.. Voidaan tietenkin myös ajatella palkansaajaryhmää, jO'i-

den bl'uttotulojen kasvulla ei ole hintatasoa nostavaa va.ikutusta, kun

sovitaan tarpeeksi lyhyestä tarkasteluajanjaksosta.

Oletetaan, että marginaaliveroaste m(y) :: 0.35 ja veroaste 8(Y) ~ 0.20.

Verojousto voidaan laskea kaavalla (3) e = 1.75 ja vastaavasti verotuk

sen jälkeisen tulon jousta kaavalla (8) a = 0.81. Oletetaan edelleen Ek-
~psogeenisesti annettuna hintojen suhteell inen muutos p :: 10 %.

Jos bruttotulot kasvavat inflaatiota vastaten 10 %, verojen määrä lisään-

tyy 17.5 %ja nettotulot verojen jälkeen 8.1 %. Reaa1it~lo verojen jäl-

keen laskee 1.9 %, eli

Å.Xr-=xr

Ay tiP
0. Y .. -p- = - 1. 9 %.
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Jotta nimellinen nettotulo verojen jälkeen kasvaisi hintoja vastaavasti

(eli käteenjäävän tulon ostovoima sä"i1Y'isi) täytyisi nimel1'isen brutto
-1tulon nousta verotuksesta joht~en i kertaa hintoja nopeammin.

Esitetyssä esimerkkitapauksessa ~ = 1.24, eli nimellisten bruttotulcjen

tulisi kasvaa 12.4 %.

Jos
ÅX

r -'0- - ,xr

ÅX 6.P
niin saadaan )( =1>

ja edelleen kaavasta (10):

(11 ) 1-a

10. Veroasteikon muuttaminen

Sivuutetaan tässä kappaleessa aggregoinnin ongelma ja oletetaan edelli

sissä kappaleissa johdettujen tulosten pätevän myös aggregaattitarkaste~

luissa. Oletetaan lisäksi tilanne, jossa työmarkkinajärjestöt ovat keske..

nään sopineet bruttotulojen kehityksestä oletteen inflaation kiinteäksi.

Oletetaan, että vallitsevalla veroasteikolla tuloratkaisu johtaa reaali-

tulon alenemiseen. Palkansaajien ajatellann neuvottelevan verottajan

kanssa reaalitulon ennallaan säilyttämisestä ja sopivan veroasteikon

muutoksen sellaiseksi, että reaalitul0 pysyy ennallaan. Verottajan toi-

menpiteeksi jää tällöin veroasteikon muuttaminen esim. koskema.tta astei-

kon progressioparametreihin.
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Parina v"iime vuotena veroasteikon muutos on suoritettu siten, että sekä

verotettavan tulon tu.loluokan markkamäät'äinen alaraja että tätä alarajaa

vastaavaa tuloveron määrää on kerrottu samalla vakiolla.

Olkoon esimerkki tapauksessa bruttotulojen kasvu 10 %ja hintojen muutos

10 %. Koska "vanhallalI veroasteikolla vo laskettullu, nettotuloll kasvu on

pienempi kuin hintojen muutos, reaalitul0 laskee, eli

li.x aJ:::.y t.P-=--<-x y P

Ratkaistaan yhtälö b =~ - ~y , jossa b ilmoittaa montako lIylimääräistä:l

prosenttiyksikköä verojen jälkeisten tulojen pitäisi kasvaa, jotta reaali-

tulo pysyy ennallaan.

Merkitään veroasteikon muutoksen jälkeen toteutuvaa verojen jälkeisen

tulon kasvua (~X)l' joka siten koostuu vanhalla vero<tsteikolla lasketusta

komponenti sta (~XX) 0 ja "yl imääräi sestä ll 1i säkomponenti sta b, el i

(12 ) (t.x " + b - (-~y) + b •x 0 y 0

Esimerkkitapauksessa saadz.an (~x)l = 8.1 + 1.9 = 10 %.

Verotuksen j äl kei sen tulon "y1 imäär'äistä ll 1.9 prosenti n 1i säystti vastaa

tietynsuuruinen tuloveron suhteellinen väheneminen joka merkitään k1 .

6.T t.y .Seuraavaksi pyritäi\n ratkaisemaan veroyhtälön (T)j ~" eO-y + kl terml kl

eI i vanhan veroaste; kon 5i it'tymäparametd, kun tunnetaan vanhan verotuksen
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jälkeisen 'tulon fUl1ktion, (~~)l ~ (-0/)0 + b, siirtymäparametti b. Van

han veroasteikon vO(eO,ko) ja uuden veroasteikon vl (el ,k l ) kautto, las

kettujen verojen prosenttimuutosten välinen erotus k} voidaan johtaa

seuraavalla tavalla

(13 ) kl
flT (~T )1= (1'-)0 -

e fly_ Ay . f) 1
Ax x= (-- + (-- . f) 1o y y X

flY , 1-0, fly 1-01
= e -- (---- a,) - + -- bo Y 01 0, Y 01

fly Ay 1-01 fly 1-01
:: e -- e-, y+~b :: (e - el ) -- + -- bo y o Y 01

Jos b = 0 eli lI y1imääräistä ll lisäystä verotuksen jä'lkeisiin tuloihin ei

tarvita, verotus tapahtuu vanhan veroasteikon mukaan. Siitä seuraa että

e1 :: eO ja myös kl = O. Jos oletetaan eO ~ el tästä seUl~aa, että
fl l~,

(eO - e,).-; ::: 0, jolloin saa,daan kl :.= Bb, jossa 13 :: 01 . Itse as'iassa

~ on verojen jälkeisen tulon ja tuloveron suhde. Jos esim. °:: 0.5 on B=n

arvo 1 ja b :: kl •

Esimerkkitapauksessa, jossa 0:n arvo oli 0.20, on B:n arvo 4 ja kl:n arvo

7.6. Verotuksen jälkeisten tulojen lIylimääräinen ll nostaminen tietyllä

pro5enttimäärä11ä (1.9 %:lla) verrattuna tilanteeseen, jossa käytettäi-

siin vanhaa veroasteikkoa vastaa veroasteikon lieventämisen kautta tulo-

veron lI ylimäär'äistä ll vähenemistä 7.6 %:l1a. Vastaavasti voidaan myös kään-

täen arvioida t'ietyn veroaste; kon muutoksen vaikutus verojen jäl ke;sten

tulojen muutokseen.
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11. Hintojen ja bruttotulojen suhteellisten muut1sten välisist~

riippuvuuksista

Tähän saakka on oletettu hintakehityksen olevan täysin eksogeenisesti

annettu. Analyysia voidaan tietenkin mutkistaa esittämäl-Iä hintojen muu-

tosten määräytymisyhtälö
".

(14 ) bP
- =:

p

Yhtälössä määräytyy hinnanmuutos paitsi bruttotulojen myös tuontihinto

jen muutoksista. Oletetaan) että tuontihintojen vaikutus hintoihin on

eksogeenisesti annettu, eli

(15) b.: =: 9 ;' + (~) exog.
(

Tietty Il pa lkkal'atkaisu ll
, jossa tavoitteena olisi esim. verot.uksen jälkeis

~x

ten tulojen ostovoiman säilyttäminen ennallaan -r =: 0, voidaan nyt aja-
. . r

te11a syntyvän sekä hintasäännöstelyn että veroasteikkomuutoksen avulla.

Tarkastellaan tilannetta, jossa hintayhtälö on

(16 ) ~p / P := 9 ; + v.

Esimerkkitapauksessa määräytyy palkkaratkaisu "van han" veroasteikon tapauk-

sessa ja ilman hintasäännöstelyä pisteessä, jossa
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Tällöin saa.daan a ~ = 9 ~ + v) josta edelleen

( 11) ~=~-
y a-g

Edellä esitetyssä esimerkissä oli rajaveroaste m(y) = 0.35 ja vel~oaste

0{Y) = 0.2. Verojousto e{y) saa tällöin arvon e(y) = 1.75 ja verotuksen

jälkeisen tulon jousta a = 0.81. Kun hintayhtälön parametriarvot ovat

esim. hintatason kustannusjousto 9 ~ 0.6 ja vakio v = 0.04, saadaan rat

ka'isuksi bruttotulon muutokselle j = 19 %, jolloin hintojen nousu ~

ja verotuksen jälkeisten tulojen nousu ~x ovat yhtä suul';.et eli 15.4 7~1).

Hintasäännöstelyn avulla vähentäen hintojen nousuvauhti esim. 10 %:iin

ja veroasteikkoa muuttamalla esim. kuten edellä kappaleessa 10 on selos-
. llXrtettu, voidaan. esimerkissä edellytetty tavolte ---- = 0 saavuttaa pienemxr

rntillä "bi"uttotuloratkaisulla ll
: Tietenkin löytyy er'i1aisia ratkaisuja

antamalla erilaisia painoja hintasäännäste1y11e ja veroasteikkomuutok-

selle. Voidaan myös ajatella er·ilaisia. ratkaisukombinaatio"ita kun tavoi··
l0<r

tetta (--- = 0) muutetaan.xr

Jos esim. veroyhtälön vakioparametri k1 saa arvon k1 = 0,08, un b:n arvo

b = 0.02. Ratkil.isu ~X:.. =~; antaa br'uttotulojen nousuvauhdiksi ; = 10 %•

.
Yhteenvetona luetellaan tässä yllä se10stetut tapaukset. Tarkastelu rajoi-

tetaan toistaiseksi varsin paljon koska primäärio1etuksena on, että kaik

ki tuloratkaisut rajoitetaan käsittämään ainoastaan niitä tapauksia "jotka

edellyttävät verotuKsen jälkeisten tulojen täydell istä inflaatiokompen
ÄXrsaatiota, eli ehto ----- :: 0 on aina oltava voimassa.xr

1) Katso kuviot 1 ja 2.
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Kuvi 0 1. Verotuksen jä1 kei sen reaa l'i, tulon suhtee 11 i sen muuto~sen nl P
puvuus bruttotulojen sLihteel1 isesta muutoksesta ennen vet'oas
tei kon n1uuttanii sta ja sen j ä1 keen eri hi ntakehitysva ihtoehdo'i i h~

8 .

~ ..
}' '

12
v..--'--....,..----.",.----.,,---r---r----,--..:....~>
(J ;, ~ 6 8 J.O

6

2

]
"

12

10 .

Kuvio 2. Verotulan suhteellisen muutoksen rllppuvUUs bruttotulojen suhteel
lisesta muutoksesta ennen veroasteikon tason muuttamista ja sen
jälkeen

----"pp

e !l'i.
'j

2

Ai'%l
14

l~r10 ----+---.-N;:------

8

6

··8

t-.vo f-,-,---/--....-....----!<---r---T----------'-7 y"?'
6 8 10 12 14

-4

-6

··2



-.16-

Tarkastel U nlUuttlJU jonkun ven:-an kun siirrytään Q1etuksesta täys i n ekso

geenisestä h-intnkehityksestä tulosidannaiseen hintakehitykseen. Eräs

variaatio saadaan rötkaisuihin -kun v;).ltio kiinnittää veropa.rarnetrinsa

k vaihtoehtoisesti ennen tuloratkaisujen alkamista (hallitus osoittaa

puitteet~ esim. k~O ta..i k = 0 C'vanhn asteikkoII), tai ki·jnnittää sen

tuloneuvottelujen kolmantena osapuolena. taikka. mahdollisesti neuvottelu·

jen jäl k'een. Vi imeksi mainitussa tapauksessa ha 11 itus toteuttaa tar

kastelussa asetettua täydellistä inflaatiokompensaatiorajoitusta.

Oletetaan ensimmäisinä tapaukset, joissa hinnat on kiinnitetty täysin

eksogeenisesti (tapaus 1). Kuv'iossa 1 päädytään pisteeseen A (TA) kun

hallitus ennen tuloratkaisujen alkua on kiinnittänyt parametrinsa k ~ 0

ts. vanha veroasteikko on voimassa. Ratkaisu päättyy taas pisteeseen B

joko niin että hallitus on etukäteen kiinnittänyt parametrinsa k>O~

siten että se aikaansaa tällaisen bruttotuloratkiisun (tapaus I.Bl),

taikka parametri k> 0 kiinnitetään jälkeenpäin bruttotuloratkaisun perus

teella jotta oletettu inflaatiokompensaatioehto toteutuisi (tapaus 1.8.2).

Tämän jälkeen tarkastellaan tapaukset, jossa hinta määräytyy endogeeni

sesti~ eli tuloista riippuen (tapaukset II). Ratkaisupisteeseen B pääs

tään esim. kun hallitus ennen tuloratkaisua kiinnittää k> 0 välttääkseen

korkeaa nimellistuloratkaisua ja kovaa inflaatiota (tapaus II.B.l), ti

lanne joka muuten pääsisi syntymään .jos vanha veroasteikko olisi jätetty

voima.an. Hanitus voi myös esiintyä tuloneuvottelujen osapuolena. Se voi

vaikuttaa ratkaisuihin lupaamalla osaltaan toteuttaa sellaisen parametri

muutoksen~ joka johtaa siihen~ että verotuksen jälkeinen tulo säilyt

tää ostovJimansa (11.B.2).
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Kaikissa ratkaisuissa vaikutetaan,kiinnittämällä k:n arvo, joko etu

käteen tai rat~aisun jälkeen, verotulojen kehitykseen (kuvio 2). Jos

esim. hallitus joutuu tilantee~sa, jossa valtion budjetti ja aikaisem

min suunnitellun veropolitiikan puitteissa on alijäämäinen, rnyötävai

kuttamaan maltillisen tulc- ja hintaratkaisun syntymiselle ja esim.

vel~otuksen jäl kei sen reaa"1 itul on kasva ttami se11 e, voi Ilvero1ei kkuri

parametri ll k aiheuttaa budjetissa toivottua suuremman alijäämän. Siinä

tilanteessa hallitus mieluummin turvautuu, käytettävissä olevan osto

voiman kohentamiselle, lapsilisien ja muiden sosiaalisten etujen koro

tu s1i nj a11 e .

Yleisin tilanne koko kansantalouden kannalta on tapaus 11.8.2, jossa

neuvottelujen yhteistuloksena, talouden yleistilasta riippuen, saadaan

verotuksen jälkeinen reaalitulo määritetyksi. Nykyisin reaalitu-'on keh-j

tys riippuu sekä verotuksen lieventämisestä että tulonsiirtojen lisäämi

sestä.

12. Esimerkki, jossa yhden henkilön tapauksessa henkilön kokonais

verojousta eT ja verotaulukkomuutos kT dekomponoidaan veromuo

doittain

Tarkastellaan hypoteettista. henkilöä, jonka bruttotulot ovat 3 655 mk

kuukaudessa. Koska verotarkastelu tehdään veroennakonpidätystaulukon"

puitteissa ja koska halutaan tutkia bruttotulon muutoksen vaikutus vero

tulojen muutokseen, täytyy edetä vakioiden tiettyjä muuten verotuloihin

vaikuttavia tekijöitä. Oletetaan, että valitt~ hypoteettinen henkilö on

perheessä suurituloisempi puoliso ja että valitun henkilön puolison tu10t
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ovat enintään 5 000 mk vuodessa. Lisäksi 'oletetaan, että verotettavan

henkilön bruttopalkka maksetaan kuukausipalkkana ja että suhteellisen

veron kohtaanto on läpi tarkastelun vakioituna eli 19.75 penniä vero-

äyriltä (esim. kunnallisveroäyrin hinta 15.0 p, sosiaaliturvamaksuäy-

rin hinta 3.75 p ja kirkollisvel"oäyrin hinta 1.00 penniä veroäyriltä).

Valitulle hypoteettiselle henkilölle sovellettava ennakonpidätystau

lukko on siten vakio-oletuksilla määrätty, eli

Ryhmä C:

Sarja 19.75:

Kuukausipalkka:

,------------------------
Suurempituloinen puoliso, kun toisen puolison
tulot enintään 5 000 mk vuodessa

Suhteellisten verojen veroäyrien hinta

Palkkausmuoto on kuukausipalkka

Henkilön kokonaisverojouston laskemiseksi on tässä käytetty seuraavaa

menetelmää. Eri hypoteettisille bruttotulon suhteellisille muutoksille

(0 %:sta 14 %:iin) on verotaulukon kautta laskettu vastaavat verojen suh-

telliset muutokset (havaintoparien lkm: 10 kpl.). Kuviossa 3 on havainto

pisteiden kautta vedetty käyrä V,.. Samanlainen laskelma on tehty vero

tuksen jälkeisen tulon osalta jolloin on saatu käyrä NA. Käyrien leik-

kauspisteet pystysuoran akselin kanssa mittaavat origosta veroasteikko-

muutoksen vaikutusta verotulojen muutokselle ja vastaavasti verotuksen

jälkeisten tulojen muutokselle. Käyrien kulmakertoimet (joustot) voidaan

approksimoida esim. intervallien päätepisteiden kautta (vastaten ~(eO+el)'

"Suorien vakiotermit" kT ja br saadaan suoraan laskemalla veron määrän

suhteellinen muutos kun bruttotulo on ~akio ja veroasteikko muuttuu.



Kuvio Nimel1isansion muutoksen vaikutus nettoansion muutokseen~ nettoansion reaa1imuutokseen sekä verotuoton
muutokseen

ESIMERKKINÄ: KUUKAUSIANSIO 3655 :1K
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Yhtä1öiks; on saatu

VT = 1.41 Y- 5.5 ja

x = 0.75 Y+ 3.1

jossa VT on henkilön kokonaisvey'ojen suhtee11 inen muutos, X on ver'otuksen

jälkeisen tulon suhteell inen muutos ja y on bruttotulon suhteel1 inen muu,·

tos. Henkilön kokonaisverojousto on eT = 1.47 ja hänen verotuksen jälkei

sen tulon jousto aT ;:; 0.75.

Yleisesti voidaan verojousto sekä taulukkomuutoksen vaikutus verojen

määrän suhteelliselle muutokselle dekomponoida veromuodoittain. Dekompo

nointi tapahtuu vero-osuuksia käyttämällä,eli
,-

. '

(18) Vr ;:; (\'!ye
V

+ wses)y + (\'lykV + \'Jsks) ,

jossa

ey = va'l tion tulovet'on verojousto

es ;:; suhteellisten verojen verojousto

Wv = valtion tuloveron osuus kokonaisveroista

Ws = suhteellisten verojen OSUU5 kokonaisveroista

ky = valtion veroasteikon muutoksesta aiheutuva valtion tuloveron

suhteellinen muutos

ks = suhteellisten verojen veroäyrin hinnan muutoksesta aiheutu

va suhteellisten verojen suhteellinen muutos
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Verosuhde (\'1) voidaan approksimoida esirn,. olettamalla, että vcroäYl'ien

lukumäärä on yhtä suuri kuin bruttotulot, jolloin saadaan veroäyrin hin-

nan ka.utta vel'o--osuudet lasket~iksi.

Ratkaistaan esimerkissä valtion tuloveron jousta ev kun tiedetään painot

Wv ja ws ' kokonaisjousto eT sekä suhteellisten verojen jousta es = 1.0.

e =v

e .. w e
T s s =

1.47 - .55 . 1.0

.456
= 2.0

Ratkaistaan valtion tuloveroasteikon muutoksen vaikutus tuloveron suhteel-,

liseen muutokseen (kv) kun suhteellisten verojen kohtaanto (veroäyrin hin

nat) pysyy vakiona. Tämä vakio-oletus merkitsee, että parametr'j ks = O.

Yhtälön (18) jälkimmä'inen termi ratkaistaan, kun kokonaisvakio KT on annet

tu:

5.5 - 0

Kokonaisverojen marginaal iveroaste mT ja veroaste 8T voidaan 'laskea kun

tunnetaan kokonaisverojen verojousta eT ja verotuksen jälkeisen tulon

jousta aT seuraavan kaavan mukaan:

Laskuesimerkissä eT = 0.347 ja ml - 0.510.
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Koska suhteellisten verojen kohdalla on ms = Ss - 0.1975 voidaan rat

kaista valtion tuloveron marginaaliveroaste mv

ms

es

8
Ws ~~ = 1.47 - 1.0 .' 0.544 ~i~~- = 0.304

Wv

Kokonaisvercjen suhteellinen muutos voidaan esittä~ seuraavasti:

mv ms •
Vr = [-- 'd + - v, ] . y + [kvwv + ksv,s ] = 1.4-7 Y- 5.5o v 0 s

y s

Edellä oleva yhtälö dekomponoidaan valtion tuloveroyhtälöön
,/

my •
V ~ -- . y + kv = evY + kv = 2.0Y - 12.1
~ 0- v

ja suhteellisten verojen yhtälöön

Veroiuksen jälkeisen tu~on yhtälö saadaan vastaavasti:

1 - m• T • • •
x =--- y + bT - aTy + bT = O. 75y + 3. 1

1 - eT
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13. Verotuksen vai ku tus veran määrän sekä verotuksen jäl ke'j sen

tulon kehitykseen

Seuraavassa tarkastellaan miten verotus vaikuttaa verojen määrän, vero-

tuksen Jälkeisen tulon nimel1ise.en sekä hintayhtälön kautta niiden rea-

liseen kehitykseen.

Oletetaan seuraavien yhtälöiden kuvaavan koko kansantaloudessa esiintyviä

riippuvuuks'ia tietyssä partiaalisessa tal~kastelussa:

·'1 \ VT = 1.47y - 5.5\ /

(2) Vv = 2.0Y - 12.1

·(3) Vs = 1. Oy

(4) X = 0.75Y+3.1

(5) P .: 0.84y + 5.0

·(6) Xl~ = X - p

(7) V _. V - PTr T

Yhtälö (1) määrää kokonaisverojen määrän kehityksen tilanteessa, jossa

on sllor"itettu 5.5 %: n keskimääräi nen veroastei kkomuutos. Yhtälö (1) on

muodostettu yhtäläistä (2) ja (3) painottamalla yhteen valtion tulovero-

yhtälö ja suhteellisten verojen yhtälö. Yhtälö (4) on verotuksen jälkeis-

ten tulon määräytymisyhtälö, jossa vakiotermi kuvaa veroasteikkomuutoksen

vai kutusta 'Jerotuks(;n ,jäl kei S2n tulon kehHykseen. Yhtäl ö (5) on h'i nta-
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yhtälö, jonkn parametrien oletetaan kuvaavan tässä tarkasteltuvaa tilan-

netta. Yh~älön (5) vakiotermi kuvaa esimerkiksi tuontihintojen vaikutus

ta. Yhtälbllä (6) lasketaan verotuksen jälkeisen tulon ja (7) kokonais-

veroj en reaa1i set suhteelli set kasvut.

Seuraavassa esitetään taulukkomuodossa edellä olevien yhtälbiden tulok-

set eri "hypoteettisten bruttotulojen suhteellisilla muutoksilla.

Taulukko Verojen ja verotuksen jälkeisten tulojen muutokset eri
hypoteettisilla bruttotulojen muutoksilla

- --.
y, % 0 5 10

·Vv -12.1 -2.1 7.9

·V 0 5.0 10.0s

·
Vr -5.5 1.9 9.2

·P 5.0 9.2 12.5

X 3. 1 6.9 10.6

·Xr -1.9 -2.4 ~2.8

·VTr -·10.5 -7.4 -4.2

·Yr -5.0 -4.2 -3.4

, .
"
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Verot ja tu1on~jirroL v. 1976 - 78

T,\XCf; nnd i'ncoHlc l):,)nf:()r;~ in 1.976 -" 78

-------------

_0. Nettotulonsiirrot ju1ki- 30 453.1
kise1le sektori1lQ
(6-9 )
Net transfers to the
publie seet:or

2. Bruttoveroaatc (6/11)
Transfcrs grosG per GDl' mr

3. NcttoverO.:lste (10/11) "

~__T_ranSfcrs net per G~_

l. Kolilalou~sicn

vä1ittömiit verot
Direet taxes on
househo1<1s

2. Sosiaaliturvamaksut
Social seeurity
contributions

--.
3. Muut tulonsiirrot

kotitalouksilta
Other current
transfer~ from
households

4. Yhteisöjen välittömät
verot
Oireet taxes on
corporations

5. Välilliset verot
Indil:ect taxes

6. Tulonsiirrot yksityi
seltä sektorilta
(1+2+3+4+5)
Transfers from the
private sector

7. Tulonsiirrot koti
talouksille
Currenl transfers ta
househo1ds

8. 'l'ukipalkkiot
Subsidies

9. Tulonsiirrot yksit.
sekt:orille (7~~8)
Tr'ansfc:rs to the
private sector

,1. Bruttokansantuote
markki.nahi!ltaan
Grass domestic product
at market prices

1976~

Mllj. mk
Mili. mk

20 237.5

7 271.3

819.4

2 125.9

15 239.5

45 693.6

10 275.0

4 965.5

15 240.5

111291. 5

41.1

27.4

i

76 ... ·77 , 1977E 77.. "/0, J978P.
muutos MUj. mk muutos rHlj. ml:

% Mill. mk '/; NHl. mk

G 21 450 10 23 590

lCJ.5 8 020 10 8 C20

14 935 9 1 G20

-6 2 000 10 2 200

28 19 480 12 21 820

13.5 51 885 10.5 57 450

18 12 125 H 13 fJ20

14 5 660 10 6 230 I
16.5 17 785 12.5 20 050 I

12 34 100 9.5 37 400

._-------
15 128 070 12 1.43 160

40.5 40

26.6 26

--


