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1. Johdanto

Kotimainen verokeskustelu on tänä vuonna
ollut poikkeuksellisen vilkasta. Esimerkiksi tasaveromallien kannattajat ovat argumentoineet,
miten veronalennukset ja verojärjestelmän yksinkertaistaminen voisi kasvattaa veropohjaa
siten, että verotulot eivät juuri laskisi vaikka
veroaste alenisi. Verotuksen ja työllisyyden yhteyttä tarkastelleiden Spolanderin ja Tarkan
(2005) tutkimustulosten mukaan veronalennukset rahoittaisivat noin puoliksi itsensä. Spolander ja Tarkka huomattavat lisäksi, että heidän tutkimuksessaan esitetty laskelma antaa
vähimmäisarvion verotuksen keventämisen itseään rahoittavista vaikutuksista.1
* Tämä tutkimus ei olisi ollut mahdollinen ilman käytössämme ollutta JUTTA-mikrosimulointimallia. Haluamme
kiittää mallin kehittäjää, Pertti Honkasta tärkeästä työstä
ja Yrjö Jahnssonin säätiötä hankkeen rahoituksesta. Kiitokset lisäksi Markus Jäntille, Erkki Koskelalle, Jukka Pekkariselle, Ilpo Suoniemelle ja Hannu Tanniselle hyödyllisistä
kommenteista.
Veronalennusten vaikutusta verotuottoihin tarkasteli
myös Kurjenoja (2005). Haaparanta ja Pirttilä (2005) ja
Virén (2005) arvioivat Kurjenojan tutkimusta kriittisesti.
1

Verotuksen alentamisella on suora mekaaninen
vaikutus verotulokertymään. Jos verotettava
tulo ei muutu, alentaa prosentin veronalennus
verotulokertymää ja julkisiin menoihin käytettävissä olevia tuloja prosentilla. Osa veromenetyksistä tulee kuitenkin takaisin kasvaneen kulutuskysynnän aiheuttaman taloudellisen aktiviteetin kasvun vuoksi. Tämä vaikutus ei ole
aito käyttäytymisvaikutus, sillä veronalennusten sijasta voitaisiin lisätä julkista kysyntää vastaavalla määrällä. Jos taas veronalennukset rahoitetaan valtion velkaa kasvattamalla, kysyntä ensin kasvaa, mutta alenee sitten, kun velkaa ryhdytään maksamaan takaisin. Siksi verotuksen kulutuskysyntävaikutuksella ei veronalennuksia pitäisi perustella muuten kuin suhdannesyistä.
Verotettava tulo voi kuitenkin veronalennusten vuoksi muuttua monenlaisten, suhdannepolitiikasta riippumattomien pitkän aikavälin käyttäytymisvaikutusten kautta. Verotuksella on vaikutusta työvoimaan osallistumiseen,
työtuntien tarjontaan ja työn kysyntään. Kireä
verotus houkuttelee myös veronkiertoon tai
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kauniimmin ilmaistuna aktiiviseen verosuunnitteluun, jonka tarkoituksena on pienentää
verotettavaa tuloa. Koska kaikki nämä verotuksen käyttäytymisvaikutukset vaikuttavat verotettavaan tuloon ja sitä kautta verotulokertymään, on verotettavan tulon herkkyys veroasteen suhteen hyvin kattava verotuksen aiheuttamien hyvinvointitappioiden mitta.
Kansainvälinen keskustelu verotuksen vaikutuksesta verotettavaan tuloon liittyy useimmiten suurten veroreformien vaikutukseen.
Keskeisen alkusysäyksen tälle tutkimushaaralle antoi Feldstein (1995). Monista hänen tutkimustaan seuranneista jatkotöistä hyvin kattava tutkimustyö on Gruber ja Saez (2002), joiden keskeisen tuloksen mukaan Yhdysvaltain
verotulokertymä kasvaisi 0,4 prosentilla, jos
verotusta muutettaisiin siten, että yhdestä
lisädollarista verojen jälkeen käteen jäävä osa
(1-rajaveroaste) kasvaa yhdellä prosentilla.
Pohjoismaista evidenssiä on sekä Ruotsista
(Ljunge ja Ragan 2004, Selén 2004) että Norjasta (Aarbu ja Thoresen 2001). Ruotsia ja Norjaa koskevat estimaatit ovat tyypillisesti amerikkalaisia pienempiä, mutta näidenkin tutkimusten mukaan verotuksen alentaminen kasvattaa verotettavaa tuloa tilastollisesti merkitsevällä tavalla.
Suomea koskevan tutkimuksen puute johtuu, paitsi suomalaisten verotutkijoitten vähäisyydestä, myös siitä, että Suomessa verotuksen
vaikutusten arviointi on oleellisesti Ruotsia tai
Yhdysvaltoja vaikeampaa. Sekä ruotsalaiset
että amerikkalaiset tutkimukset perustuvat veroreformeihin, joissa verotus keveni suurituloisilla paljon pienituloisia enemmän. Tämä mahdollistaa verotuksen vaikutusten arvioinnin
vertaamalla verotettavan tulon muutoksia ryhmissä, joitten verotus muuttuu eri tavalla. Sen
sijaan Suomessa veromuutokset ovat 1990-lu422

vulla (josta analyysin tekemiseen tarvittavaa aineistoa olisi saatavilla) hyvin samanlaisia kaikissa tuloluokissa. Kun kaikkien verotus muuttuu samalla tavalla, on vaikea löytää vertailukohtaa, jonka perusteella voisi arvioida, mitä
verotettavalle tulolle ja verotulokertymälle olisi tapahtunut, jos verotusta ei olisi muutettu.
Vaikeaan empiiriseen kysymykseen on vaikea tarjota hyvää vastausta. Tässä artikkelissa
koetamme kuitenkin tarjota parhaan mahdollisen suomalaiseen aineistoon perustuvan arvion verotuksen kireyden vaikutuksesta verotulokertymään. Tarkastelemme ensin staattisen
simulointimallin avulla verotuksen vaikutusta
verotulokertymään olettaen, että verotuksella
ei ole vaikutusta veronmaksajien käyttäytymiseen. Sen jälkeen arvioimme rajaveroasteen
muutosten vaikutusta verotettavaan tuloon
käyttäen hyväksi (pieniä) eroja rajaveroasteen
muutoksissa eri veronmaksajaryhmien välillä.
Tämän jälkeen tarkastelemme kunnallisveroprosentin muutosten vaikutusta verotettavaan
tuloon.
Lopuksi yritämme vetää yhteen mahdollisimman yksinkertaisesti johtopäätöksiä siitä,
mitä suomalaisen aineiston perusteella voidaan
sanoa verotuksen vaikutuksista verotulokertymään. Vastaus kysymykseen jää valitettavan
epämääräiseksi. Yksi tutkimuksemme tarkoitus
onkin osoittaa, kuinka vähän varmaa tietoa
Suomen aineiston perusteella voidaan saada.
Lisäksi epätarkkakin kuva verotuksen vaikutuksista on mielestämme hyödyllisempi kuin
varmasti väärä arvio, joka perustuu vaikka siihen, että samaan aikaan kuin verotus on keventynyt, verotulokertymä on kasvanut. Tällaisista arvioistahan unohtuu kokonaan se, että verotettava tulo ja verotulokertymä kasvaa talouskasvun ja suhdanteitten paranemisen vuoksi
verotuksen tasosta riippumatta.
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2. Ansiotuloveronalennusten
kustannukset ilman
käyttäytymisvaikutuksia
Kuinka paljon verotuloja olisi kertynyt vuonna 2003, jos verotus olisi ollut vuoden 1995 tasolla? Ensimmäinen arvio tähän kysymykseen
saadaan helpoimmin ns. mikrosimulaatiolaskelmasta, jossa on mallinnettu verolainsäädäntö ja yhdistetty tämä malli edustavaan otokseen
suomalaisia kotitalouksia. Meillä on ollut käytössä Åbo Akademin ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen kehittämä JUTTA-mikrosimulaatiomalli (mallin rakenteesta, kts. Honkanen
2005), joka on Suomen ensimmäinen hallinnon
ulkopuolinen, tutkimus- ja selvityskäyttöön
kehitetty mikrosimulaatiomalli. Siinä aineistopohjana on Tilastokeskuksen tulonjakotilasto
vuodelta 2003.
Tutkimme kysymystä siten, että vuoden
2003 tulonjakotilaston otokseen kuuluvia henkilöitä verotettiin sekä vuoden 2003 että vuoden 1995 veroperustein. Vuoden 1995 veroperusteet (valtionveron tulorajat ja muut verotuksen markkamääräiset parametrit) muutettiin
ensin vuoden 2003 tasoon kuluttajahintaindeksillä korottaen. Koska haluamme tarkastella
kuinka paljon ansiotulojen veronalennukset
maksoivat, pidämme pääomatuloveroprosentin
vuonna 2003 samalla tasolla kuin se oli 1995,
eli 25 prosentissa. Veronalennuksen kustannukset saadaan vertaamalla välittömien verojen kertymää vuoden 2003 ja 1995 veroperusteilla. Vuoden 2003 verosäännöin, sillä poikkeuksella että pääomatuloveroprosentti on
25%, välittömien verojen kertymä2 olisi 23,0
miljardia euroa, kun se laskelmamme mukaan
Sisältää valtion ja kunnan tuloveron, varallisuusveron,
kirkollisveron sekä palkansaajien vakuutusmaksut.

vuoden 1995 verosäännöin olisi ollut 28,7 miljardia. Verotuloja saatiin tämän laskelman mukaan vuonna 2003 siis 5,7 miljardia vähemmän
kuin ilman veronalennuksia.
Osa menetetystä tuloverokertymästä saadaan toki takaisin kasvaneen kulutuskysynnän
aiheuttaman välillisen verotuksen tuoton kasvun kautta. Keskimääräinen arvonlisäveroaste
on Suomessa 20 prosenttia (VNK 2002), eli
noin 17 % verollisesta hinnasta. Jos kaikki lisätulo kulutetaan, arvonlisäveroa kertyisi lisää
noin 970 miljoonaa euroa. Nettomenetys veronalennuksista valtiolle olisi tämän laskelman
mukaan siis 4,7 miljardia euroa.3
Laskelma antaa oikean arvion veronalennusten kustannuksista, jos verotuksella ei ole
mitään käyttäytymisvaikutuksia, eli jos verotus
ei esimerkiksi alenna työn tarjontaa. Seuraava
tehtävä on arvioida, kuinka suuria vuoden
1995–2003 veronalennusten aiheuttamat käyttäytymisvaikutukset ovat olleet. Sen jälkeen
voidaan käyttäytymisvaikutusten suuruus ottaa
huomioon veronalennusten kustannuksia arvioidessa.

3. Rajaveromuutosten
käyttäytymisvaikutusten
estimointi
Verotettavan tulon joustojen estimoinnissa
käytetään tyypillisesti seuraavaa empiiristä mallia (kts. esim. Moffitt ja Wilhelm 2000)
(1)

yi, t = α + β MTRi, t + γ Xi, t + δ t + εi, t,

missä yi, t viittaa henkilön i periodin t verotettaviin tuloihin, MTRi, t henkilön rajaveroasteeseen, Xi, t mahdollisiin muihin selittäviin tekijöihin, t on aikatrendi ja εi, t virhetermi. Yhtälö

2

3

Lisäksi voitaisiin vähentää valmisteverojen tuotto.
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(1) estimoidaan differenssimuodossa (vuosien
2003 ja 1995 välillä)
(2)

yi,03–yi,95 = β (MTRi,03–MTRi,95)
+ γ (Xi,03–Xi,95) + δ + (εi,03–εi,95).

Keskeinen identifiointioletus on, että muut
verotettavaan tuloon vaikuttavat tekijät pysyvät muuttumattomana, jolloin Xi, t +1 = Xi, t, ja
verotettavan tulon muutos riippuu ainoastaan
rajaveroasteen muutoksesta. Tämä kaikissa aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa tehtävä oletus voi olla ongelmallinen, jos eri henkilöiden
tulot muuttuvat eri tavoin verotuksesta riippumattomista syistä. Esimerkki tällaisesta syystä
on veroja edeltävässä tulonjakaumassa tapahtuvat muutokset. Lisäksi identifioinnin kannalta on keskeistä, että aineistossa on riittävää
mikrovariaatiota siten, että joidenkin ryhmien
rajaveroaste muuttuu eri lailla kuin toisten. Kuten johdannossa todettiin, ansiotuloverotuksen
muutokset ovat Suomessa kohdentuneet tasaisesti eri tulotasoihin. Tästä syystä identifiointiin tarvittavaa vaihtelua on Suomessa vähän.
Katsomme joka tapauksessa millaisia tuloksia saadaan, kun edetään kuten kansainvälisissä aihepiiriä koskevissa tutkimuksissa. Ensimmäinen ongelma on laskea tarvittava rajaveroasteiden muutos. Koska vuoden 2003 rajaveroaste on progressiivisen verotuksen tapauksessa endogeeninen muuttuja, eli se riippuu
vuoden 2003 tuloista, arvioimme veromuutoksia verottamalla vuoden 1995 tulonjakotilaston
otokseen kuuluvia henkilöitä sekä vuoden 1995
että vuoden 2003 (vuoden 1995 tasoon deflatoiduin) veroperustein JUTTA-mikrosimulaatiomallin avulla ja laskemalla kaikkien aineistossa palkka- tai yritystuloja saaneiden ansiotulojen rajaveroastemuutokset.
Toinen ongelma Suomen tapauksessa on,
ettei meillä ole julkisesti saatavilla eri henkilöitä
424

koskevaa riittävän pitkää paneeliaineistoa, joka
kattaisi vuodet 1995–2003. Vaikka tällainen
paneeli olisikin, tarkastelemamme ajanjakson
pituus tekisi saman henkilön vertaamisen yli
ajan ongelmalliseksi. Ratkaisu tähän on käyttää Blundellin ja kollegoiden (1998) ryhmäkeskiarvoihin perustuvaa menetelmää.4 Jaamme
siksi tulonjakotilaston ryhmiin sukupuolen, iän
(ikäryhmät 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–
64), koulutustason (perustaso, keskitaso ja korkea taso), perheaseman (onko lapsia vai ei) ja
asumistyypin (asuuko omistusasunnossa vai
vuokra-asunnossa) mukaan. Kaiken kaikkiaan
näin saadaan periaatteessa 120 ryhmää. Mittausvirheitten pienentämiseksi jätämme kuitenkin pois laskelmista ryhmät, joihin tuli alle 20
havaintoa.5 Tämän jälkeen jokaiselle ryhmälle
lasketaan verotettavan tulon keskiarvo vuoden
1995 ja vuoden 2003 tulonjakoaineistosta, näiden välinen muutos sekä eri vuosien veroperustein lasketun keskimääräisen rajaveron
muutos. Yhtälö (2) voidaan sitten estimoida
painotetun pienimmän neliösumman menetelmän avulla ryhmäkeskiarvoja käyttäen. Gruberin ja Saezin (2002) tutkimusta seuraten muodostamme kunkin ryhmän painon kertomalla
keskenään otospainojen perusteella estimoidun
ryhmän koon ja ryhmän vuoden 1995 keskimääräiset tulot. Tämä tapa pyrkii ottamaan
huomioon sen, että verottajan kannalta ratkaisevaa on painottaa veropohjan muutoksen suuruutta sen koolla.
Estimointitulokset on esitetty taulukossa 1.
Käytämme kahta vaihtoehtoista selitettävää
muuttujaa, valtion verotuksessa verotettavien
Suomessa menetelmää ovat eri yhteydessä aiemmin soveltaneet Laine ja Uusitalo (2001).
4

Pudotimme lisäksi 2 tai 3 suurinta outlieria, mutta tämä
ei parantanut estimointitarkkuutta.
5

Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo

Taulukko 1. Verotettavan tulon jouston estimointi ryhmäkeskiarvomenetelmän avulla. Keskivirheet suluissa.
** = tilastollisesti merkitsevä 1 prosentin tasolla.
Selitettävä muuttuja

Rajaveroprosentin
muutos

Malli 1
Valtion verotuksessa
verotettavan tulon log.
muutos

Malli 2
Verotettavan palkkatulon log. muutos

Malli 3
Verotettavan palkkatulon log. muutos

–2,159
(2,738)

–3,883
(4,845)

1,685
(4,767)

Vuoden 1995 tulon
logaritmi

–0,157**
(0,042)

Vakiotermi

–0,253
(0,221)

–0,186
(0,389)

1,890**
(0,623)

Ryhmien lkm

95

95

95

Selitysaste

0,001

ansiotulojen logaritmin muutosta ja verotettavan palkkatulon logaritmin muutosta. Tuloksista nähdään, että estimointitarkkuus on huono, eli keskivirheet ovat suuria. Tämä johtuu
siitä, ettei selittävässä muuttujassa ole selkeää
ryhmien välistä vaihtelua. Tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä ja estimaatit ovat myös
hyvin epävakaita. Tämä nähdään mallista 3,
jossa palkkatuloja selitetään myös perusvuoden
tulolla.6 Tällöin rajaveroasteen estimaatin etumerkkikin muuttuu.
Rajaveroasteen muutoksen vaikutuksen laskemiseen ei oikeastaan tarvita edes regressiomallia, sillä sama päätelmä voidaan tehdä oheisesta sirontakuviosta, jossa x-akselilla on rajaveroasteen muutos ja y-akselilla valtion verotuksessa verotettavien tulojen logaritmin muutos. Kuvan perusteella näillä kahdella muuttujalle ei ole yhteyttä.7 Nämä tulokset eivät siis
6

Tällainen lisäys on perusteltu; vrt. seuraava osio.

Laskimme rajaverot myös niin, että niiden perusteena olivat kaikki ansiotulot, mukaan lukien muun muassa eläkkeet. Tällöin estimointitulosten mukaan rajaverolla olisi
7

0,001

0,140

anna tukea sille ajatukselle, että veromuutoksilla olisi ollut sellaisia käyttäytymisvaikutuksia,
jotka olisivat näkyneet verotettavan tulon kasvuna.

4. Kunnallisveroprosentin
muutosten vaikutus
verotettavaan tuloon
Kuten edellä todettiin, valtion tuloveroprosentin muutosten vaikutusten arviointi on vaikeaa,
koska rajaveroprosentin muutokset ovat olleet
hyvin samanlaisia eri tulonsaajaryhmissä. On
siis vaikea löytää sopivaa vertailukohtaa, jonka perusteella voitaisiin arvioida, miten veronegatiivinen yhteys verotettaviin tuloihin. Tämä vaikutus
kuitenkin poistuu kokonaan, kun lisätään indikaattorimuuttuja ikäryhmälle 55–64-vuotiaat. Selityksenä on se, että tässä
ikäryhmässä on paljon eläkeläisiä, joiden rajaveroaste on laskenut enemmän kuin palkkatyöläisillä (eläketulojen ylimääräinen sairausvakuutusmaksu poistettiin tänä aikana).
Ikääntyneiden tulot taas nousivat, koska heidän työllisyytensä parani. Tämä ei kai mitenkään voi olla eläkkeiden
keventyneen verokohtelun ansiota.
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Kuvio 1. Rajaveroprosentin muutoksen ja verotettavan tulon muutoksen yhteys.

tulokertymä olisi muuttunut, jos verotusta ei
olisi 1990-luvulla alennettu.
Sen sijaan kunnallisveroprosentit ovat Suomen 432 kunnassa muuttuneet välillä kovinkin
eri tahtiin. Vuosien 1990 ja 2003 välillä keskimääräinen (työikäisen väestön määrällä painotettu) kunnallisveroprosentti on kasvanut 16,7
prosentista 18,1 prosenttiin. Vuosittaiset muutokset ovat useimmiten olleet pieniä 0,5 tai 1
prosenttiyksikön suuruisia, mutta tätä suurempiakin, jopa 1,5 prosenttiyksikön suuruisia
muutoksia on 1990-luvulla tapahtunut – tavallisimmin kuntaliitosten yhteydessä. Kunnallisveroprosentin muutokset ovat lisäksi olleet
suhteellisen tavallisia. Vuosittain muuttuu keskimäärin joka viidennen suomalaisen kunnal426

lisveroprosentti. Muutoksen vaikutusten arvioinnin kannalta on oleellista, että nämä muutokset ovat olleet eri kunnissa eri suuruisia ja
tapahtuneet eri vuosina.
Kunnallisveroprosentin muutos vaikuttaa
useimmiten suoraan marginaaliveroprosenttiin.
Useimmat verovähennykset, mukaan luettuna
kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, vaikuttavat vain verotettavan tulon suuruuteen.
Tästä tulosta koituva rajavero saadaan laskemalla yhteen valtion tuloverotaulukon mukainen rajaveroprosentti ja kunnallisveroprosentti. Täten kunnallisveron muutosten vaikutus
voidaan tulkita suoraan rajaveroasteen muutoksen vaikutukseksi.
Arvioimme myös kunnallisveron muutosten
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Taulukko 2. Kunnallisveroprosentin vaikutus verotettavaan tuloon.

Veroprosentin muutos

(1)

(2)

(3)

–0.556
(0.422)

–0.361
(0.426)

–0.822
(0.504)

–0.073
(0.002)**

–0.081
(0.002)**

Verotettava tulo perusvuonna
Työttömyysasteen muutos
N
Selitysaste

–0.420
(0.125)**
100695

88620

76611

0.01

0.03

0.03

Keskivirheet suluissa. * = tilastollisesti merkitsevä 5%:n tasolla; ** = 1%:n tasolla

vaikutusta Tulonjakotilaston avulla. Käytettävissämme on Tulonjakotilaston yksilötason aineisto vuosilta 1990–2003. Aineistossa on vuosittain noin 25 000 henkilöä. Kutakin otoshenkilöä seurataan aineistossa kahden peräkkäisen
vuoden ajan ja puolet otoksesta korvataan joka
vuosi uudella otoksella. Aineistosta voidaan siis
laskea verotettavan tulon muutos kahden peräkkäisen vuoden välillä. Tulonjakotilaston
palveluaineistossa ei ole kuntakoodeja, mutta
kunnan tuloveroprosentti kunakin vuonna ja
kahtena seuraavana vuonna löytyy aineistosta.
Aineistosta saadaan siis laskettua kunnallisveroprosentin muutos kullekin henkilölle ja tätä
muutosta voidaan verrata verotettavan tulon
muutokseen.
Yksinkertaisin tapa arvioida kunnallisveroprosentin muutoksia on regressiomalli, jossa
veroprosentin muutoksella selitetään verotettavien tulojen muutosta. Aikaisempien esimerkkien mukaan verotettava tulo muutetaan
kuluttajahintaindeksin avulla vuoden 2003 euroiksi ja tuloa käsitellään logaritmisena muuttujana. Sen sijaan tulkinnallisen yksinkertaisuuden vuoksi käytämme kunnallisveroprosentteja
selittävänä muuttujana sellaisenaan. Estimaatit

on skaalattu siten, että ne voidaan tulkita kunnallisveron yhden prosenttiyksikön muutoksen
vaikutukseksi verotettavan tulon suhteelliseen
(~ prosentti)muutokseen. Koska verotulokertymän kannalta suurten tulojen muutoksella on
enemmän vaikutusta kuin pienten tulojen
muutoksella, painotamme estimaatteja perusvuoden tuloilla. Jotta muutamilla erittäin suurilla tuloilla ei olisi suhteettoman suurta vaikutusta rajaamme kuitenkin painon maksimissaan
500 000 euroon. Tämä rajaus vaikuttaa vain 14
havaintoon. Regressiomallissa on luonnollisesti
mukana myös vakiotermi ja kutakin vuotta kuvaava indikaattorimuuttuja, joiden tarkoitus on
kontrolloida suhdannevaihteluista johtuvaa
verotulojen muutosta. Näitä estimaatteja ei ole
raportoitu taulukossa.
Regressiomallin tulokset ovat taulukossa 2.
Ensimmäisessä sarakkeessa ainoa selittävä
muuttuja vuosi-indikaattorien lisäksi on veroprosentin muutos. Tulosten mukaan kunnallisveroprosentin yhden prosenttiyksikön kasvu
alentaa verotettavaa tuloa noin 0,56 prosenttia. Estimaatti on tosin sen verran epätarkka,
että se ei eroa tilastollisesti merkitsevästi nollasta (p = 0.19).
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Aikaisemmassa empiirisessä kirjallisuudessa
(esim. Gruber ja Saez 2002, Kopczuk 2005) on
listattu kolme keskeistä veromuutosten vaikutuslaskelmiin liittyvää keskeistä ongelmaa.
Ensinnäkin marginaaliveroprosentti riippuu
progressiivisessa verojärjestelmässä tulotasosta
ja on siksi endogeeninen muuttuja. Toiseksi
rajaveroasteiden muutos on useimmissa veroreformeissa ollut yleensä suurin suurituloisilla. Tällöin muista tekijöistä kuin verotuksesta
johtuva tuloerojen kasvu voi tulla virheellisesti tulkittua verotuksen vaikutukseksi. Kolmanneksi suurilla tuloilla on taipumus pienentyä ja
pienillä tuloilla kasvaa, koska tuloihin liittyy satunnaisvaihtelua.
Ensimmäinen ongelma ei vaikuta kunnallisveroprosentin muutosten vaikutukseen, koska
kunnallisveroprosentin muutos (% verotettavasta tulosta) ei riipu tulotasosta. Sen sijaan
toisella ja kolmannella ongelmalla on mahdollisesti vaikutusta sarakkeen 1 estimaatteihin,
joskin ongelma on tässä oleellisesti pienempi
kuin analysoitaessa veroreformeja, joissa veroprosentin muutos on mekaanisesti korreloitunut tulotason kanssa. Kokeilimme kuitenkin
samaa lähestymistapaa kuin Gruber ja Saez
(2002) ja lisäsimme malliin perusvuoden verotettavan tulon logaritmin ja poistimme havainnot, joissa perusvuoden verotettava tulo oli alle
5000 euroa. Nämä estimaatit ovat sarakkeessa
2. Perusvuoden tuloilla on suuri negatiivinen
vaikutus verotulojen muutokseen. Myös estimaatti veroprosentin muutoksen vaikutukselle pienenee 0,36 prosenttiin. Estimaatin pieneneminen johtuu mm. siitä, että veroprosentin muutoksella on suurin vaikutus alimmassa
tuloviidenneksessä ja näitten havaintojen pois
jättäminen pienentää estimaattia.
Kunnallisveron muutosten vaikutuksia analysoitaessa ongelmana on myös se, että kunnal428

lisveroprosentti riippuu kunnan menojen ja
tulojen ennustetusta muutoksesta. Jos kunta
osaa ennustaa verotulojen laskun ja korottaa
sen vuoksi veroprosenttia, vaikuttaa ennustettu verotulojen muutos veroprosenttiin. Tästä
syntyy verotettavan tulon ja veroprosentin välille negatiivinen riippuvuus, vaikka veroprosentilla ei olisi mitään vaikutusta verotettavaan
tuloon. Taulukon 2 sarakkeissa 1 ja 2 esitetyt
estimaatit voivat siis olla harhaisia ja oikea estimaatti olisi lähempänä nollaa. Tätä ongelmaa
on vaikea korjata. Sarakkeessa 3 yritämme
kontrolloida alueellisen työllisyyskehityksen
vaikutusta lisäämällä maakunnan työttömyysasteen muutoksen selittävien muuttujien joukkoon. Havaintojen lukumäärä pienenee, koska joudumme pudottamaan aineistosta pois
vuodet 1990–1992, joista ei tulonjakotilastosta löydy tietoa maakunnasta ja jättämään pois
Ahvenanmaan, jonka työttömyysasteita ei ollut
saatavilla. Estimaatti yhden prosenttiyksikön
veroprosentin muutoksen vaikutukselle on nyt
0,82 prosenttia, mutta ero sarakkeen 1 ja 2 estimaatteihin johtuu lähinnä aineiston rajauksista eikä työttömyysasteen muutosten lisäämisestä selittäviin muuttujiin. Samalla aineistolla laskettu estimaatti ilman työttömyysasteen muutosta on 0,89 prosenttia.
Taulukon 2 estimaattien suuruutta on vaikea verrata kansainvälisiin tuloksiin, koska estimoitu malli on hieman eri muodossa. Useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa veroasteen
muutos on muodossa log(1–t), jolloin verotuksen muutoksen vaikutus voidaan tulkita verotettavan tulon joustoksi nettorajaveroasteen
suhteen. Kääntämällä rajaveroasteen muutokset tähän muotoon saadaan Suomen aineistosta
lasketuksi joustoksi 0,32, mikä on jonkun verran pienempi kuin esim. Gruberin ja Saezin
amerikkalaiseen aineistoon perustuva estimaat-
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ti 0,4, mutta hyvin lähellä ruotsalaisesta aineistosta laskettuja joustoestimaatteja (Ljunge ja
Ragan 2004, Selén 2004).
Mikään taulukon 2 estimaateista ei poikkea
tilastollisesti merkitsevästi nollasta. Kunnallisveron muutosten perusteella ei siis voi osoittaa, että veroprosentin muutos vaikuttaisi verotettavaan tuloon. Osittain tulos johtuu estimaattien epätarkkuudesta, joka taas johtuu siitä että kunnallisveroprosenteissa ei ole kovin
paljoa vaihtelua. Suomalaisen keskustelun kannalta on kuitenkin mielenkiintoista todeta, että
estimaatit osoittavat yksiselitteisesti, että verotuksen alentaminen pienentää verotuloja. Jotta verotuksen alentaminen kasvattaisi verotuloja, pitäisi vaikutuksen verotettavaan tuloon
olla moninkertainen taulukon 2 estimaatteihin
verrattuna. Yhden prosenttiyksikön kunnallisveroprosentin muutos vastaa n. 6 prosentin
muutosta veroprosentissa. Veronalennus kasvattaa verotuloja vasta, jos tämä 6 prosentin
veronalennus kasvattaa verotettavaa tuloa yli
6 prosentilla. Esimerkiksi sarakkeessa 1 estimoitu vaikutus on tästä noin kymmenesosa.
Tämä ns. Laffer-käyrän lakipisteen saavuttamiseen vaadittava estimaatti on myös selkeästi estimaattien luottamusvälin ulkopuolella.

5. Veronalennusten hinta
On luonnollisesti hiukan rohkeaa käyttää epätarkkoja estimaatteja verokertymälaskelmien
pohjana, mutta paremman puutteessa teemme
seuraavassa Klubi-askin kansilaskelmia veromuutosten vaikutuksesta verotulokertymään.
Vuosien 1995 ja 2003 välillä rajaveroaste
laski keskimäärin 8 prosenttiyksikköä. Jos käytetään Taulukon 2 sarakkeen 1 estimaattia, kasvattivat nämä veronalennukset verotettavaa tuloa yhteensä 4,45 prosentilla. Jos tätä lisätuloa

olisi verotettu vuoden 2003 keskimääräisellä
rajaveroasteella (46%), kasvaisi verotulokertymä 2,05 prosenttia. Kun ansiotulojen vero oli
vuonna 2003 noin 21 miljardia euroa, kasvattaisi 2,05 prosentin lisäys verotuloja noin 430
miljoonaa euroa.
Veronalennusten suora vaikutus verotuloihin oli luvun 2 simulaatiolaskelman mukaan
5,7 miljardia euroa. Tästä 970 miljoonaa palautuu valtiolle kasvaneena arvolisäverotuksen
tuottona. Veroalennuksista johtuvan verotettavan tulon kasvusta verotulot kasvavat siis vielä
430 miljoonaa euroa. Veronalennusten nettovaikutukseksi verotulokertymään saadaan siis
4,3 miljardia euroa.
Miksi ansiotuloveronalennusten itse itseään
rahoittava osuus näyttää jäävän näin pieneksi
verrattaessa esimerkiksi vuoden 1993 pääomatuloverouudistukseen, jonka jälkeen verotuotot kasvoivat voimakkaasti? Pääomatuloverouudistuksessa yksi keskeinen muutos oli veropohjan paikkaaminen siten, että erilaisten vähennysten ja porsaanreikien käyttömahdollisuudet vähentyivät. Siksi pääomatuloverouudistuksessakin pitäisi tarkastella erikseen veroasteeseen ja veropohjaan tehtyjen muutosten
vaikutusta verotettavaan tuloon, kuten moderni kansainvälinen kirjallisuus (mm. Slemrod
1998, Kopczuk 2005) suosittelee.8 Nykyisessä
ansiotuloverotuksessa verovähennysten käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin olennaisesti
pienemmät kuin yritys- ja pääomatuloverotuksessa ennen vuotta 1992. Tästä syystä vuoden
1993 pääomatuloverouudistuksen ja nykyiseen

Tulon muutosten herkkyys rajaverolle on Yhdysvaltojen
aineiston perusteella laskenut 1990-luvulla aiempiin estimaatteihin verrattuna. Yksi syy tähän on se, että verojärjestelmä tarjoaa vähemmän mahdollisuuksia vähennysten
hyväksikäyttöön (Giertz 2005).
8
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ansiotuloverouudistukseen mahdollisesti tehtävien muutosten verotulovaikutuksia ei tule
suoraan verrata keskenään.

6. Johtopäätökset
Haluamme nostaa esiin seuraavat viisi johtopäätöstä:
1. Kysymys veronalennusten vaikutuksesta verotuottoon pitää esittää oikein. On harhaanjohtavaa sanoa, että Suomen veronalennukset ovat osoittautuneet hyödyllisiksi, koska
samaan aikaan verotulokertymä on kasvanut. Verotulot ovat kasvaneet myös siksi,
että talous ja sitä kautta verotettavat tulot
ovat kasvaneet. Oikea tapa asettaa kysymys
on yrittää tutkia, miten suuri verotulokertymä olisi, jos verotusta ei olisi alennettu.
2. On olemassa hyviä teoreettisia perusteita
ajatella, että veronalennuksilla on kannustinvaikutuksia, jotka nostaisivat verotettavaa tuloa. Tästä on olemassa myös empiiristä evidenssiä esimerkiksi muista pohjoismaista.
3. Suomen aineistolla tätä kysymystä on vaikea
tutkia. Ansiotuloveronalennukset on suunniteltu siten, että veroaste alenee tasaisesti
kaikissa tuloluokissa. Tästä ei synny asetelmaa, jossa voitaisiin selkeästi verrata veromuutosten vaikutusta eri ryhmissä.
4. Jos tällainen tutkimus kuitenkin tehdään
kansainvälisten esikuvien mukaan, osoittautuu, että veronalennuksilla ei ole ollut tilastollisesti merkitseviä käyttäytymisvaikutuksia, jotka olisivat näkyneet verotettavan tulon kasvuna. Luotettavimman estimaattimme mukaan rajaveroasteen laskulla yhdellä
prosenttiyksiköllä olisi pieni, noin 0,6 prosentin kasvuvaikutus verotettavaan tuloon.
430

Estimaatti on samaa suuruusluokkaa kuin
aikaisemmat ruotsalaiseen aineistoon perustuvat arviot. Tämän estimaatin perusteella
veroalennuksista johtuva veropohjan kasvu
pienentää veronalennuksen kustannuksia
7,5 prosentilla.
5. Vaikka ylläoleva laskelma tehtäisiin estimaatin luottamusväliin mahtuvalla optimistisimmalla arviolla veronalennusten käyttäytymisvaikutuksista, voidaan tulosten perustella päätellä, etteivät veronalennukset maksa
itse itseään takaisin. ⵧ
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