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REAALITULON VEROTTAMINEN

1. Verofunktiosta

Tarkastellaan tyypillistä progr-essiiv-ista tuloveY'oasteikkoCl.. Verotetta-

van tulon y ,ja siitä maksettavan vey'on T väl istä yhteyttä kuvaa vero-

funktio T = T(y). Verofunkt'ioon liittyvistä käs'itteistä.ja merk'innöis

tä katso Edgren-Turkkila-Vartia (1978).

Va lti on verotuksessa sovell etui ssa tul overoastei koissa on esi tetty vero-

tettavan tulon tuloluokat, veron vakioerät tulon alarajan kohdalla ja

veroprosentti alarajan yli menevästä tulon osasta (marginaaliveroaste).

Ana on esitetty vuo'den 1951 tuloveroasteikko 1 veroluokassa.

Taulukko 1. Valtion tuloveroasteikko vuonna 1951 1 veroluokBssa

'---.--------r-~----

Verotettava tulo,
markkaa

-------_.-

-------.-----------l
Veron vak: i oerä tulon 1Veroprosentti yl i-
alarajan kohdalla menevästä tulDn I

(mk) osas ta

8
9

11
13
16
20
24
29
32
37
43
47
49
52

5
25
47,50
75

140
300
500
980

1560
2200
4050
6200

15600
35200

750,· '1000
1000·, '1250
1250- 1500
1500- 2000
2000- 3000
3000- [~OOO

4000- 6000
6000- 8000
8000-10000

1()OOO-l SOOO
1!:iOOO-20000
20000-40000
40000-80000 1

80000 tai enenmän

---_._~. __ ..._-_._---~--,---_._-_ .._-~-------_._---

Lähde: SVT IV:B 18



2

Verotettavan tulon ja tuloluokkien merkitsemistä ja niiden välistä yh

teyttä voidaan havo.innol-'istaa alla olevan kuvion avulla. (Kuvio on

ymmärrettävä vain havainnollistamisvälineeksi, ei esimerkiksi yllä ole-

van taulukon kuvaamiseksi).

Kuvio 1: Verotett:avan tulon luokkarajojen ja tuloluokkien
mer]< i tseminen.

L
o

'-
O=y

o
y

2

verotettava tulo y

Verotettavan tulon alaraja olkoot Yl' joka on pienin tulo, josta veroa

kannetaan. Välillä Ya:::Y<Yl ei siis veroa kanneta, Verotettavan tulon

tuloluokkia olkopt K kappaletta. Tuloluckkia, joita merkitään Lk:lla,

olkoot 1( + 1 kappaletta. Kun tuloluokassa La ei veroa kanneta, verotet

tavan tulon tuloluokkia on K kappaletta. Tuloluokan Lk alaraja Yk O~

myös tuloluokan Lk- l yläraja, kun 2~ k< K. Kuitenkin määritellään, että

tuloluokka Lk = {YIYk~Y<Yk+l}' joka e-j sisällä ylärajaansa Yk+l'

Vero T verotettavasta tulosta Y tuloluokassa Lk voidaan lausua muodossa

missä 8k on tulo1uokan alay'ajan Yk kohdulla laskettu veroaste Gk=T(Yk)/Yk'

ja mk on tuloluokassa Lk sovellettu rajaveroaste, joka on tuloluokasta

riippuva vakio. Taulukon 1 mukaisen veroasteikon kolmannessa tuloluokassa

L3 :fYI 1250 ~ Y< 1500} veron mä~rä markoissa saadaan seuraavasti

T(y) '" (0.038)1250 + 0.11 (y-·1250) = 47.5 + O.'11(y-1250).
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Koko veroasteikko voidaan esHUiä seuraavasti ta'i täsmälliseinmin vero-

f unkt i olla T:]~ -r J< 0 n se uY' aava esitys :+ ...

(2) T(y) ::

=

jossa ~(p) on väitteen p totuusfunktio (karakteristinen~ indikaattori-

funktio), toisin sanoen ~(p) = l~ jos p on tosi ja nolla muulloin.

Yhttil~ (2) antaa parametrisen esityksen veroasteikolle käyttäen para-

metreina tulorajoja Yk' veroasteita 8k ja rajaveroasteita mk' kun

k :: O~1,2, .. .,K.

Koska 8k = T(Yk)/Yk ja verofunktio on jatkuva my~s tulorajojen kohdalla

(paitsi kun y :~ Yl)' voidaan paral1letrit 82so •• ,8K esittää parametl'ien

Yo' Yl' Y2"" 'YK' 80,81 ja mO' ml ~ m2,··· ~mK avulla. Koska Suomessa

(ks. esim. taulukko 1) T(y) ~ O~ kun 0 $ y <Yl' niin YO = 80 :: mO = O.

Verofunktion muoto on niin yleinen, että sen avulla voidaan esittää kaik-

ki verofunktiot, joissa rajaveroaste on tuloluokittain vakio.
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r~ääritellään funktio t: IR -dR+ (vero loga.ritrnisesta tulosta) yhtälöllä

(3) T(y) = t (10 9 y)

Z
4* T(e ) = t (z) ,

jossa z
y = e = verotettava tulo (markoissa, e on Neperin luku)

ja z = 109Y= verotettavan tulon luonnollinen 10garitmi.

Taulukossa 2 on esitettyeM. tuloveroasteikon tuloluokkien alarajoja Yk

vastaavat logaritmit zk ja veroasteet 8k ja k:nnen tuloluokan rajavero-

asteet.

Taulukko 2. Vuonna 1951 sovelletun valtion tuloveroasteikon tuloluokkien
alarajat Yk' niiden logaritmit zk' niitä vastaavat veroasteet
8k sekä tUloluokan k rajaveroaste mk 1 veroluokassa.

------·----1
8k

-----1- .
Yk -f. zk

750 6.020073
1000 6.907755
1250 7.130899
1500 7.313220
2000 7.600902
3000 8.006368
4000 8.294050
6000 8.699515
8000 8.987197

10000 9.210340
15000 9.615805
20000 9.903488
40000 10.596635
80000 11.289782

0.006667
0.025
0.038
0.05
0.07
O. 1
0.125
0.163333
0.195
0.22
0.27
0.31
0.39
0.44

0.08
0.09
O. 11
0.13
0.16
0.20
0.24
0.29
0.32
0.37
0.43
0.47
0.49
0.52

L_. _
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Koska yE R+ = {xIx?: Ol, niin Z ::: 109 yE R. Veroaste o.ritrneettisen tulon

Y funkt'iona on funktio G: lR -+:iR ,jane 8(\1) ::: T(y)/y. Veroaste 109y:n. + + J

funktiona on funktio 8, joka liittää logaritmiseen tuloon z = 109 y tätä

vastaavan veroasteen T(y)/y = T(ez)/ez:

(4) e (109 y) = T(y)/y = 8(.}').

Suorittamalla muuttujan vaihdon z = 109 Y eli y = eZ saadaan

Funktiot G ja e ovat eri funktioita, koska esimerkiksi näiden määrittely

alueet eroavat:

Veroastefunktio 0(y) saadaan suoraan (2):sta

(6) 8(y) ::: T(y)/y

K
::: k:O [ Gk"vk + mk (y-Yk) ] . ~(j! E Lk)/Y
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Todettakoon, että Yk:t ovat "funktiomuotoon" liittyviä parametreja (tulo

luokkien alarajoja). Tuloluokassa Lk veroasteen esitys on

(7)

jossa vähennystermi on aina positiivinen (koska mk> 9k) ja y:n vähenevä

funktio. Sen derivaatta G1{y) =: (mk - Gk)Yk/y2 on a"ina positiivi:len, joten

0(y) on y:n kasvava funktio.

Koska 0(y):n toin~n d0rivaatta

(8)

on aina negatiivinen, e{y):n kuvaaja on ylöspäin kupera eli konkaavi

(kovera) jokaisessa tuloluokassa Lk" Kuviossa 2 on esitetty vuoden

1951 vcroastefunktion e(y) kuvaaja 1 veroluokassa, kun verotettava

tulo on välillä 1000 mk - 4800 mk.

Kuvi.o 2. Vuoden 1951 I veroluokan vercastefunktio ety) välillä lOOO mk - 480lJ mk.

Luokkarajat on merkitty numeroin vaaka-akoelille.
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Seuraavaksi siirrytään funktion 8: R ~IR+ tarka.steluun.

(9 )
z

8(z) == 0(e)

K _z -z
= r: [8kYk e + mk(1- Yk e )]. ql(log Yk-::z<·log Yk+l)

k=O

K
:: r: [mk - (mk - 0k)Yk e-z j • ~Clog Yk ~ Z< 10g Yk+i) .

k=O

Logaritmisen tulon luokassa 1k ::: {zllog Yk:: z< log Yk+1} verofunktiolle

e (z) on esitys

(10)

jossa zk :: 109 Yk' Lasketaan e(z):n ensimmäinen ja toinen derivaatta:

(11 )

(12 ) e II (2) = -

Yleisesti pätee "mer kiUinen ll yhtälö

(13 ) ( ) n-1 (z k - Z )
8 n (z) = (-1) (lTIk -0

k
)e

Veroastefunktio 8(z) voidaan laskea täsmälleen lausekkeesta

K (Zk-z)
O(z) ~2. [m - (mk -8k)e ]'<P(ZEl k),k=:O k

joka voidaan helposti ohjelmoida.
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Koska rnk>(\~ niin (11) on aina pos·itiivinen ja (12) negatiivinen~ joten

veroasteen kuvaaja e(~) on jokaisessa tuloluokassa

kasvava ja konkaavi funktio. Kuviossa 3 on esitetty funktion e (z) kuvaa-

ja vuodelta 195" 1 veroluokassa verotettavan tulon välillä 750mk -1000000 mk

eli 6.620073<z< 13.815511 (vertaa taulukko 2 sivulla 5),

K\1V)') 3. Vuoden 1951 veroastefunktio O(z) I vercluokassi:'. viilillä 6.• 62 S z ~ 13.g2,·
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Verofunktion IT-progressiivisuus määritellään tulon y kohdalla kaava11a

(15 ) rr(y) = ~ ~ (.yl = y 8 1 (y) .
09 Y

Koska 8(Y) = e (log y) - e (z), niin

(16 ) rr(y) .,-\--~"'" = ei (109 y) = ei (z)

eli rr(ez) :: e I(Z). Näin ollen yhtälö (11) ilmaisee veroasteikon rr-

progressiivisuuden pisteessä z = 10g y:

Yhtälö (16) osoittaa, että veroasteikon rr-progressiivisuus on jokai

sessa tuloluokassa vähenevä ja alaspäin kupera eli konveksi (kupera)

funktio, koska

ja

rr-progressiivisuus z:n funktiona voidaan lausua muodossa

z -z
(20) rr(z) = (mk - 8k)e k
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Funktion kuvaaja on jokaisessa tuloluokassa vähenevä ja konveksi käyrä,

koska

(21)

ja

(22)

11'(Z)

n"(z)

2. Verofunktion approksimoinnista

Joitakin tarkoituksia varten voidaan tarkan esityksen (14) sijaan sovel-

taa seuraavaksi esitettäviä approksimaatioita, joissa e(z)-funktioita

arvioidaan pääalueella 1) paloittain lineaarisella funktiolla. Kuten

kuviosta 3 voidaan havaita, ver'oästefunktio 6(z) on tulojen pääa'lueelia

kussakin tuloluokassa log-tulojen likimain lineaarinen funktio. Loga

ritmisen tulon tuloluokassa lk = {zlzk ~ z ~ zk+1} m~rkitään siis

( 2~) () () [( . ()] z-zk
,J G Z ~ 8 Zk + 8 zk-t-1) - e Zk • [---]

lk+1- zk

1) Verotettavien tulojen pääalueen on katsottu sisältävän ne tuloluokat
alim!llasta tulollwkasta lähtien~ jo'ih'in valtaosa e'\'j noin 90-95 %
verotetuista tuloista kussakin veroluokassa 'lankeaa.
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Luokkarajojen zk kohdalla arvio est 18k(Z) ant~a täsmälleen oikean
zk-zk

arvon e(z):lle 9 koska esirn. est,Bk(zk) ::; O(zk) + [8(Z!< .1) - 8(Zk)]· r.- _~ I
I ..1 . Zk+1 I.. k

= 8(zk) + 18(zk+') - 8(zkD • 0 ~ e(zk)' Mutta muualla estlBk(Z)

aliarvioi veroasteen.

Vasto.avasti llläärittelemme n(z):n arvion tuloluokassa 1k = {zlzk ~ Z ~ zk+1}

seuraavasti: est1T.k(z) = mk - est1Bk(Z), koska mk on tulo1uokittain vakio

ja n(z) = mk - 8(z).

Approksimaatiota (23) käytetään tuloluokissa 1 (jossa veroaste 8(z) = 0)
o

ja 1" ... ,lK-1' Viimeisessä tuloluokassa lK = {z!zK Sz < oo} käytetään

"appt'oksimaationall todellista verofunkt"iota est,8 K(Z) = B(Z) = mK - (m
K

-8
K

)e(ZK- Z)

Esimerkiksi v. 1951 8(z) = 0.52 - (0.52 - 0.44) . e(11.289782-z) taulukon

2 mukaan.

Y1eises~ä muodossa veroastefunktion arvio on

(24)

joka tulojen pääalueella antaa hyvän approks'imaation e(z):lle.
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Käyrän e (z) ja sen estilllaatin est., e (Z) ero on tu101uokassa suurimmil

1aan p-i s teessä z, jonka kautta pi i rretty käyrän tangentti on yhden-

suuntainen funktion est, 8(z) kanssa. Funktion est1 8(z) kulmakerroin
e(zk+') - 8 (Zk) Zk- Z

on '-2 _ Z - • Funkt'icn e (z) derivaatta pisteessä Z on (mk - 8k)e
k+1 k '

ja erotus on siten suurimmillaan, kun

(25) 6 I (,l)
e(z'k+1) - 8 (Zk)

Zk+1 - Zk

Ratkaistaan yhtälö z:n suhteen ja saadaan

(26)

* 8(zk+l)- 8(zk)
Merkitään z :"Ilä sitä argumentin arvoa, jolla ei (z) = ----

zk+l - zk
ol! *Lasketaan funktioiden 8(Z') ja est1 8(z ) välinen erotus.

(27)

O(Zk+'I)- 8(zk). '4S
= mk - -. -- L=m - ei (z )J .

Zk+l - zk k

(28) *est, B(z )

* '"= e (z k) + e I (i ) [z - 7. k] .
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Lausekke'iden (27) ja (28) erotlJs. jota merkitään L1:11a, on:

(29) 6 (zk) * * *Å =: m - - 8 I (z ) - 8'(z)[z -z7!Jk

8 1
(;/) *:: TTk - [ 1 + z - ikJ

* * Zk):: TT - n (1 + Zk

Kuviossa L]. on esitetty vuoden 1951 1 veroluokan verofunktion 8 (z) ja

sen arvion est
1
8(z) kulku välillä 7.600902 ~ z < 8.006368. Samassa

kuviossa on esitetty vastaavasti funktioiden TT(Z) ja sen estim"atin

est
1

TT (.z) kul ku väl i 11 ä (8. 294050 ~ Z < 8.699515). Esimerk i ks i väl i 11 ä

7.600902 ~ z < 8.006368 approksimaatiovirhe on suurimmillaan, kun

z = 7.796795. Tätä vastaava veroasteiden erotus on ~ = 8(z) - estl 8(z)

- 0.001571 eli noin 0.16 prosenttiyksikköä.

Kuvto 4. Vuoden 1951 1 vero1.uokan vero':lstefunktio 6(z) v61iJ.lii. '.
1. f, ~ z < 8.0 ja sen arvion estI II( z) kuvC\aj a sekä fU:1k

tioicen n(z) ja sen approksimaation est1n(z) kuvaajat

välillä 8. 3 ~ Z < 8.7.

O.li
i ,:.---,---------1'\ .-.---!----l, C.II

, I~!
e(zl .:

009i--h/~·· ]

~
I /, i

o.on .._.- '-~" f--·· -+----rl'--' est lBlz) I 1.

I 1; I I
0.0-'l---' l~ ..-----.- .!- -._1 .---- ·-~.-.---..I0.07

I I l ,.._, '\____________...:- 1__ ... (: I ,.J l
7 ~l ./ G 0 [) 13.3 I,J.I ~-'l

e(z)
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Luonnollista on, että verofunktiota 8(z), jonka täsmällirlen lauseke

esitettiin kaavassa (22), voidaan approksimoida usealla muullakin taval-

la tulojen pääalueella. Seuraavaksi esitett~vällä kaavamaisella kuviolla

5 valaistaan eräitä mahdollisia arviointikeinoja e(z):lle. (Approksi

moitava veroastefunktio e(z) on täysin kuvitteellinen) .

. Kuvio 5. VeroastefUl}ktion. 8(z) eräiden approksimcw.tioitten k1.1vaa~ji_a.

; .

"

--l---- erz~;l

'-1--19(22)

------------i----- 8{Z1}

---l. • .• J-__ "'Tl !lt"; ••• '\
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3. Tuloveroasteikon inflaat'iokoY'jaus

Seuraavassa tarkastellaan verotuksen inf"laa.Uokol'jausta ainoastaan siltä

osin, kun korjaus suoritetaan valtion tuloveroasteikkoihin. Suhteellisen

tuloverotuksen ja veronalaisista tuloista tehtävien vähennysten inflaatio-

korjaukset jätetään nyt tarkastelun ulkopuolelle. Lähtökohtana veroastei-

kon inflaatiokorjaukselle on, että ainoastaan verotettavien tulojen reaa-

linen kasvu saa kohottaa välittömien verojen osuuttaverotettavista tulois-

ta. Tulojen reaalisella. kasvulla eli reaalitulojen ka.svulla ymmärrämme

tällöin elinkustannusindeksillä deflatoitujen verotettavien tulojen kas-

vua. Inflaatiokorjauksen tekeminen veroasteikkoihin merkitsee sit~, ettei

verotettavien tulojen ostovoimaa pienennetä inflaatiosta johtuen. Reaali-

tulon verottami sta voimme kutsua hypoteet!.i seks!. verotukseks i "vas takohta--

na" suoritetulle aktuaaliselle verotukselle.

läsmäl'l'isen oike<l inflaat'iokorjaus edellyttäis'j veroasteikkojen kOl'jaa~T1is

ta verovuoden inflaatiolla 1). Osaksi lainsäädännöllisten osaksi muidenkin

syiden vuoksi on esim. Suomessa omaksuttu käyt~ntö, jonka mukaan veroas-

teikkoja on muutettu lähinnä lainsäädäntövuoden arvioidun inflaatiokehityk-

sen perusteella. Niin ikään inflaatiokorjauksen yhteydessä on tullut v'jime

vuosina tavaksi toimeenpanna muitakin tarkistuksia veroasteikossa.

1) Verovuoden inflaatiolla tarkoitetaan elinkustannusten keskimääräistä
muutosta vuodesta t vuoteen t+1.
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Tarkaste18rnrne inf'laotiokorjauksen suorittamista verofunktioille

T(y), 8{y) = T(y)/y sekä t(z) = T(e 2
). e{z) = 0(ez) =. _t(~.l va1 itse··

e
malla vertailuvuodeks'j esilll. vuoden 1951~ jOlt;;l verofunktio on tunnet-

tu. Pyrimme vastaamaan kysymyk:;een onko va lti on tuloverotus kiri stynyt

tai lieventynyt vuonna 1952, 1953 jne. vuoteen 1951 verrattuna. Omaksu-

mamme reaalitulokäsitteen mukaan luonnollinen menettely tämän selvit-

tämiseksi on laskea kullekin vertailtavalle vuodelle (esim. 1952, 1953

jne.) hypoteettinen v~rofunktio, joka olisi pitänyt verotuksen reaali-

sesti vuoden 1951 kaltaisena. Esimerkiksi hypoteettinen verofunktio

vuodelle 1952 saataisiin vuoden 1951 aktuaalisesta verofunktiosta siir-

tämällä tätä 'Iogaritrniasteikolla oikcalle vuodesta 1951 vuoteen 1952

tapahtuneen inflaation mukaisesti. Käytänn~ssä tämä voidaan suorittaa

siirtämällä veroluokkien rajoja inflaatioprosentin verran yl~späin ja

pitämällä ao. tuloluokkien rajaveroasteet ennallaan.

51 5?Tarkastellaan asiaa veroastefunktion avulla. Olkoot 8 (2), e L(Z),

8
53 (z) jne. vuosien 1951, 1952, 1953 aktuaaliset veroastefunktiot (vaik

kapa 1 veroluokassa). Merkitään symboleilla

vuoden 1951 veroastefunktion e51 (z) perusteella laskettuja vuoden

1952, 1953 jne. hintoihin lIinflatoituja': vet~oastefunktioita. Nämä siis

ilmoittavat sen kunkin vuoden hypoteettisen veroasteikon, jota esim. vuo-

sina 1952 ~ 1953 jne. sovel tamalla 01 isi reaal inen verorasit~j:; pidetty

v. 1951 tasolla kussakin verotettavan tulon tuloluokassa.
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Olkoon elinkustannusindeksin logaritminen muutos vuodesta 1951 vuoteen

t (=1952~ 1953 jne.)

t 51- log(P t /P t ).
o 0

jossa P~o on perusvuoteen ta perustuvan elinkustannusindeksin pisteluku
tvuonna t. Esimerkiksi käyttämällä e'l inkustannlisindeksiä PS1 ~ jossa

'52 52 51
IIperusvuotenaU ta on vuoden 1951 lokakuu, saadaan P51 = 10g(P51~X /P51~X)

= 10g(101.3/97.3) = 10g(1.041) = 0.0402, toisin sanoen hintojen nousu

vuodesta 1951 vuoteen 1952 on 4.02 loogista prosenttia. Tiimän verran on

logaritmisia tulorajoja korotettava reaalisen verotuksen pittimiseksi

ennallo.an. Siis saamme lIinflaatiokorjatun ll veroastefunktion

51
= e '(z-O.0402).

Olkoon 1yt verotettava tulo vuonna 1952 esim. 2000 mk, jolloin

7. = 10g(2000) = 7.60090. Tätä tuloa vastaava ~ypo'~eetcinen verOnste

on 8~1(7.6()090) = 851 (7.60090 0.0402) = 851 (7.5607) = 851(109(1921))

eli vuoden 1951 1921 mk:n tuloa vastaava veroaste. Kun tulo 1921 mk

inflatoidaan 4.02 %:n inflaatiovauhdin mukaisesti, saadaan juuri alku

eräinen 2000 mk: 1921eO.0402 = 1921(1.041) = 2000.

K k S1() 51 ( •~2) . . tt' . hd ' 1 - ,.,52 l'os a 852 z = 8· .z-PS1 ~ nnn muu ~uJan vai 01 a z :-: Z .- r S1 e 1

z. '-' 'z~ + 1)5
5
2
1

d' 1t'-' ··t:..' '.: h""l': 8~)1(- p'52) - ,,51(_) N.... k k .saa adn Y1 clp1 .aVa. y I,d () ·52 z+ 5'J ... ,J z. ama d 51

yhtäpitMvää esitysmuotoa helposti sekoittuvat keskenään.
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Yleisesti vuodelle t laskettu hypoteettinen veroastefunktio saadaan

seuraavasti:

(31) 51 . t= e (z-·P~.).
. ~ I

Mitä tahansa logaritmista tuloa z = logy vastaava veroaste e~1(z) vuonna

t on asetettava yhtä suureksi kuin vuosina 1951 ja t väl'isellä inflaa··

tiovauhdilla ~~1 pienennetyn logaritmisen tulon 2 = z - ~~1

= logy - 10g(pi /pi 1) - 109(-'/ 51') aktuaal inen veroaste 851
(z)

o 0 Pt /P t'0 0

51 •t=8 (z-P51) vuonna 1951. Tällöin reaalinen verotus vuonna t säilyisi

vuoden 1951 tasolla. Symmctt'isempi tapa esittää (30) on seuraava .

jossa z . t
.- z - P51 el i z

Todetaan. että vuodelle t määrätyn hy~oteettisen veroastefunktion 8~1(z)

avulla saadaan muut vastaavat verofunktiot s~uraavasti:

(34)

sekä

51 1-1
0t (y)y = 8~ (logy)y

51 51( ) z 51( z)(35) tt (z) - et z e =Tt e ,

jossa zz - logy eli y = e .
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Vuodelle t laskettu hypotcettinen i:nnen veroluokan veroastefunktio

e~1,i(z), jota soveltamalla verorasitus ~)ysyisi tuloluokittain vuoden

1951 tasolla, voidaan esittää käyttämällä vuoden 1951 i:nnen veroluo-

kan veroastefunktion esitystä

(36)

5'-, -j
51 . K .. 1 · 51' 51' (zk ··z) r::1 .e ,,(z) == r. [m~ ,1 - (mk ,1 - Ok ")e ]<p(lEl~ ,')

k=O

seuraavasti:

(37)

1:; 1 .
'm v

.'\ k

( 51,; pot,
1;:1' zk -2+ 51) t 5"

n:,) ")e' . 1~(_._p Eli")
~I k j-;.' '- • 51 . k •

Tätä vel~rataan vuoden t aktuaaliseen veroastefunktioon veroluokassa i

(3g) et,i(z) K t i
= r [mk'

k=Q

Verotuksen kiristymistä'vuoden 1951 verotukseen verrattuna verotettavan

tulon eri kohd"il 1a kuvaa aktuaa1i sen ja hypoteett; sen veroastefunkt 'jon

erotus

( ~9\ et,'i(z)' 051,i(,
.,J.} •• t Z}.

Jos erotus (39) on positiivinen tietyllä logaritmisen tulon z = 109 Y

kohddlla, n-jin tämä merkitsee, että sovellettu veroaste on korkeampi

kuin hypoteettinen veroaste ja että verotus on tänä kohdalla kiristy-

nyt. Neqa t ii vinen erotus puol cstaan merk Hsce verotuksen I'i eventymi stä

p.o. tulon kohdalla. Veroasteikkojen muodon muutoksista johtuen kiristy-

minen vaihtelee usein tulOt) muuttuessa ja voi sadda sekä positiivisia

että negatiivisia arvoja.
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