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1 Aluksi

Hallitus julkaisi kannanoton yritys- ja pää-
omaverotuksen uudistamisesta vuoden 2003
marraskuun puolivälissä (Valtiovarainministe-
riö 2003). Hallituksen kannanotto on herättä-
nyt runsaasti julkista keskustelua. Suunnitel-
massa luvataan muutoksia verokantoihin, osin-
koverotukseen, luovutusvoittojen hankintame-
no-olettamaan ja varallisuusverotukseen. Vero-
uudistuksen on määrä tulla voimaan vuoden
2005 alusta. Toukokuussa 2004 valmistuvaan
lopulliseen ehdotukseen ja lakiin tullee pieniä
muutoksia, jotka koskenevat lähinnä siirtymä-
aikaa. Oheiset laskelmat on laadittu kannan-
oton perusteella.

Seuraavassa tarkastellaan verouudistusesi-
tyksen vaikutusta verokirjallisuudessa usein
käytettyihin pääomakustannukseen ja efektiivi-
siin veroasteisiin. Näiden avulla arvioidaan esi-
tyksen vaikutuksia Suomen verotukselliseen
kilpailukykyyn ja verotuksen investointikan-

nustimiin ja -vääristymiin. Vertailua tehdään
kilpailukyvyn kannalta muihin maihin ja kan-
nustimien osalta Suomen nykyiseen järjestel-
mään. Luvussa 2 tarkastellaan pääasiassa vero-
tuksen tasoa kansainvälisesti eli verokilpailuky-
kyä pörssiyhtiön näkökulmasta. Luvussa 3 ar-
vioidaan investointikannustimia erityisesti lis-
taamattoman osakeyhtiön kannalta. Tarkaste-
lussa tulee esille mm. yritysverotuksen kilpai-
lukyvyn vahvistuminen, mutta toisaalta varsin-
kin listaamattoman osakeyhtiön verotuksen
muutokset, jotka todennäköisesti heikentävät
ja vääristävät investointikannustimia.

Menetelmän kuvaus löytyy mm. julkaisuis-
ta Devereux ja Griffith (1998), komissio (2001)
ja Hietala (2004). Esimerkiksi Euroopan ko-
missio on käyttänyt menetelmää tutkiakseen
sisämarkkinoiden toimintaa haittaavia veroes-
teitä. Investoinnin verokannustimia tarkastel-
laan kahdenlaisilla veroasteilla: efektiivisillä
rajaveroasteilla (EMTR) ja efektiivisillä keski-
määräisillä veroasteilla (EATR). Ne mittaavat
oletetunlaisten investointien verorasitusta, jo-
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hon vaikuttavat niin verokanta- kuin veropoh-
jatekijät. Efektiivinen rajaveroaste tarkastelee
(marginaali-investoinnille) lisäinvestointiyksi-
kölle lankeavaa verorasitusta – suhteellista ve-
rokiilaa: (p–s)/p, jossa s on vaihtoehtoisen
(korko)sijoituksen verojen jälkeinen reaalinen
tuottoaste. Se vaikuttaa siten yrityksen inves-
toinnin kokoa koskevaan päätökseen (laskevas-
ti) nostamalla investoinnilta vaadittavaa veroja
edeltävää reaalista (normaali)tuottoa eli ns.
pääomakustannusta (p). Efektiivinen keski-
määräinen veroaste tarkastelee puolestaan voi-
tollista könttäsummaista investointia ja ottaa
siten huomioon investoinnin tuottamalle puh-
taalle voitolle lankeavan verorasituksen: (R*–
R)/R*, jossa R* on veroja edeltävä puhdas voit-
to ja R on verojen jälkeinen voitto. Sen ajatel-
laan vaikuttavan investointipäätöksen ensim-
mäiseen vaiheeseen, kun yritys päättää inves-
toinnin toteuttamisesta ja sen sijoitusmaasta ja
investoija on ensisijaisesti kiinnostunut voiton
ja tämän (osinkoina tapahtuvan) jaon verokoh-
telusta.

Laskelmissa on oletettu, että (teollisuus)in-
vestointi koostuu koneista ja laitteista 48 %, ra-
kennuksista 28 %, aineettomasta omaisuudes-
ta (patenteista) 2 % ja varastoinvestoinneista
22 %. Kansallisen investoinnin tapauksessa ra-
hoituksen oletetaan tapahtuvan 55 %:sti pidä-
tetyillä voitoilla, 35 %:sti velalla ja 10 %:sti
osakeannilla1. Kun pörssiyhtiön yksityisen
omistajan/rahoittajan verotus otetaan huo-
mioon, omistajan oletetaan maksavan korkeim-
man rajaverokannan. Tytäryhtiöön yli rajan
suuntautuvassa investoinnissa rahoitusosuuk-
sien oletetaan olevan yhtä suuret: tulorahoitus
1/3, velkarahoitus 1/3 ja osakerahoitus 1/3. Ni-

melliseksi koroksi oletetaan 7 % ja inflaatiok-
si 2 %. Efektiivisen keskimääräisen veroasteen
tapauksessa investoinnin veroja edeltäväksi
tuotoksi oletetaan 30 %. Koneiden ja laittei-
den taloudellisen poistuman eli kulumisen ole-
tetaan olevan 17,5 %, rakennusten 3,1 %, ai-
neettoman omaisuuden 15,35 % ja varastojen
0 %.2 Edellä kuvattuja laskelmien perusteita
käytetään yleisesti ja niiden taustalla on myös
empiiristä tutkimusta3.

2 Noteeratun pörssiyhtiön
efektiiviset veroasteet

Hallituksen uudistusesityksessä yhteisö- ja pää-
omatuloverokannat eriytetään niin, että yhtei-
söverokanta laskee 26 %:iin ja pääomatulove-
rokanta 28 %:iin. Osinkojen osalta yhtiöveron
hyvitysjärjestelmästä luovutaan ja osingot tule-
vat osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin
– kuten kansainvälinen suuntaus on ollut vii-
me vuosina mm. EU:n sisämarkkinapaineista
johtuen. Pörssiyhtiöiden jakamista osingoista
70 % lasketaan verotettavaksi pääomatuloksi.
Osingoista menee tällöin veroa 19,6 %. Yli 10
vuotta omistetun omaisuuden myyntivoittojen

1 Ns. erityisiä investointikannustimia ei ole otettu huo-
mioon.

2 Esitellyt laskennalliset (forward-looking) verorasituksen
mittarit on syytä ymmärtää eräänlaisiksi vertailuluvuiksi,
joiden avulla voidaan vertailla eri maiden, vuosien tai eri-
laisten investoijien, rahoittajien, investointikohteiden tai
rahoitusmuotojen verorasitusta ilman muiden kuin verotuk-
sellisten tekijöiden muutosten (esim. suhdanteiden, inflaa-
tiomuutosten) vaikutusta. Tilastopohjaiset (backward-look-
ing) keskimääräiset veroasteet, jotka pohjautuvat toteutu-
neen verokertymän suhteuttamiseen veropohjaan, kertovat
paremmin todellisesta verorasituksesta, mutta niiden ja si-
ten verotuksen muutoksien vaikutusten vertaaminen on vai-
keampaa muidenkin tekijöiden vaikuttaessa veroasteeseen.

3 Vertaa esimerkiksi OECD (1991), Baker & McKenzie
(1999) ja komissio (2001).
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hankintameno-olettama on uudistuksen jäl-
keen 40 % – luovutusvoitoista menee siten ve-
roa 16,8 % – ja säilyy 20 %:na alle 10 vuotta
omistetun omaisuuden osalta. Verotettavan
varallisuuden alaraja nostetaan 250 000 euroon
ja verokanta alennetaan 0,8 %:iin. Yrityksen
tasolla korkomenojen verovähennysoikeus jat-
kuu, mutta veroylijäämillä ei ole enää käyttöä,
koska täydennysverosta luovutaan yhtiöveron
hyvityksestä luopumisen myötä. Yritysten saa-
mia luovutusvoittoja ei vapauteta verosta.
Omaisuuden arvostustapaan ja myyntivoittojen
inflaatioindeksointiin ei puututa. Poistojärjes-
telmään on tarkoitus palata tilinpäätöksen
IAS/IFRS-standardin myötä (Valtiovarainmi-
nisteriö 2003).

2.1 Yrityksen kansallinen investointi

Tarkastellaan ensin yritysverotuksen muutok-
sen – verokannan laskun – vaikutuksia vero-

kilpailukykyyn kansallisen investoinnin kannal-
ta. Kuviosta 1 nähdään, kuinka Suomen efek-
tiivinen rajaveroaste on ollut nykyisten 15 EU-
jäsenmaan keskiarvon yläpuolella (alle 2 %-
yksikköä) 80-luvun alussa ja tämän jälkeen ala-
puolella – lukuun ottamatta verouudistusten
jälkeisiä vuosia. Näitä uudistuksia ovat olleet
yhteisöverokannan laskeminen 80-luvun lopul-
la ja 90-luvun alussa sekä nyt esitetty verokan-
nan alentaminen, joka laskisi efektiivisen raja-
veroasteen 15 %:sta 13,1 %:iin kasvattaen in-
vestointikannustimia. Vuonna 2005 nykyisten
jäsenmaiden keskiarvo olisi 16,8 % ja 25 jäsen-
maan 14,7 %, jos muiden maiden kuin Suo-
men yritysverotus säilyisi nykyisellään.

Vastaavasti investointien efektiivinen keski-
määräinen veroaste (Kuvio 2) on ollut 15 jä-
senmaan keskiarvon alapuolella (alle 6 %-yk-
sikköä) – lukuun ottamatta yhtiöveron hyvityk-
sen käyttöönottoa 80- ja 90-lukujen vaihtees-
sa, jolloin jaetun voiton yritystasolla tapahtu-

Kuvio 1. Kansallisen investoinnin EMTR yritysverotuksessa.
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vasta verovähennyksestä siirryttiin omistajata-
solla tapahtuvaan yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mään. Tämä voitonjakoa koskeva muutos nä-
kyy luonnollisesti voimakkaammin efektiivises-
sä keskimääräisessä veroasteessa. Viime vuosi-
na ero jäsenmaiden keskiarvoon on supistunut
entistäkin pienemmäksi. Kilpailukyvyn heikke-
nemiseen on vaikuttanut muiden maiden suo-
rittamat yritysverotuksen (keventävät) uudis-
tukset, mutta ennen kaikkea Suomessa toteu-
tetut yhteisö- ja  pääomatuloverokannan  nos-
tot. Verouudistuksen myötä Suomen efektiivi-
nen keskimääräinen veroaste laskisi 26,3 %:sta
23,6 %:iin nykyisten jäsenmaiden keskimääräi-
sen EATR:n ollessa 28,8 % (29 % v. 2003).
Kun uudet jäsenmaat otetaan huomioon, kes-
kimääräinen EATR olisi 25,4 %. Efektiivisten
veroasteiden aleneminen merkitsisi kahden–
kolmen jäsenmaan ohittamista.

Jos otetaan huomioon pörssiyhtiön yksityi-
sen rahoittajan verotus, verotuksen efektiivinen

taso ja sen muutokset ovat hiukan toisenlaisia.
Nykyään yksityisen rahoittajan verotuksella on
oletettavasti hyvin vähän vaikutusta yritysten
rahoituksen saatavuuteen ja investointipäätök-
siin, koska globaaleilla markkinoilla pääoma
liikkuu vapaasti ja verojen jälkeinen tuotto pyr-
kii harmonisoitumaan riippumatta yksittäisen
maan henkilöverotuspäätöksistä. Tilanteen voi
ajatella olevan kuitenkin poliittisesti kiinnos-
tava.

Kuviosta 3 havaitaan, kuinka korkean pää-
omaverotuksen Suomesta tuli eriytettyyn pää-
omatuloverotukseen ja yhtiöveron hyvitysjär-
jestelmään siirtymisen myötä yksi EU-maiden
edullisimpia pääomaverottajia vuonna 1993.
Verokannan nostojen myötä ja muiden maiden
keventäessä yritys- ja pääomaverotustaan Suo-
men efektiivinen rajaveroaste on lähentynyt
jäsenmaiden keskiarvoa. Suunniteltu vero-
uudistus näyttää lähentävän Suomea edelleen.
Vuonna 2005 Suomen efektiivinen rajaveroas-

Kuvio 2. Kansallisen investoinnin EATR yritysverotuksessa.
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te olisi 36,7 % 25 jäsenmaan keskiarvon olles-
sa 37,5 % – Suomen veroasteen ollessa tänä
vuonna 35,5 % ja 15 jäsenmaan keskiarvon
42,5 %. Efektiivisen veroasteen nousua selit-
tää erityisesti osinkoverotuksen kiristyminen
(ks. alle). Kun rahoittajan varallisuusvero ote-
taan mukaan, EMTR on nykyään 42,5 % ja ve-
rouudistuksen seurauksena EMTR olisi 42,8 %.
Vertaamalla näitä yllä oleviin 35,5 %:iin ja
36,7 %:iin huomataan helposti varallisuus-
veron aiheuttama voimakas kiila marginaali-in-
vestoinnille.

Kuviosta 4 nähdään vastaava kehitys efek-
tiivisen keskimääräisen veroasteen osalta. Efek-
tiivinen keskimääräinen veroaste ei ole kuiten-
kaan saavuttanut samalla tavalla jäsenmaiden
keskiarvoa, koska rahoitusmuotojen keskinäi-
nen verokohtelu ei ole muuttunut – osinkojen
säilyessä yhdenkertaisen verotuksen piirissä ja
luovutusvoittojen ollessa kahdenkertaisen ve-

rotuksen alaisia hankintameno-olettamaa lu-
kuun ottamatta. Efektiivinen keskimääräinen
veroaste olisi 26,1 % verouudistuksen toteu-
tuessa (15,6 % v. 2003 ja 15 jäsenmaan keski-
arvo 33,3 %). Kaikkien 25 EU-jäsenmaan kes-
kiarvo olisi 29 %, jos muissa maissa säilyisi ny-
kyinen verotus. Efektiivisen keskimääräisen
veroasteen nousu on dramaattisempi, koska
menetelmässä voitonjaon verokohtelu ”koros-
tuu” ja voitonjaon oletetaan tapahtuvan osin-
koina – joiden verotus juuri kiristyisi vero-
uudistuksessa.

Taulukoista 1 ja 2 nähdään selkeästi, kuin-
ka osakeannilla ja velalla rahoitetun investoin-
nin neutraali verokohtelu katoaisi verouudis-
tuksen myötä osinkojen tullessa osittain kah-
denkertaisesti verotetuksi. Rahoitettaessa in-
vestointi osakeannilla normaalituottojen jaka-
mista verotettaisiin selkeästi ankarammin kuin
rahoituksen tapahtuessa pidätettyinä voittoina,

Kuvio 3. Kansallisen investoinnin EMTR koko pääomaverotuksessa.
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Taulukko 1. Kansallisen investoinnin rahoitusmuo-
doittaiset EMTR:t koko pääomaverotuksessa.

2003 % 2005 %

Pidätetty voitto 40,0 % 38,8 %
Velka 29,1 % 29,0 %
Osakeanti 29,1 % 46,6 %

Taulukko 2. Kansallisen investoinnin rahoitusmuo-
doittaiset EATR:t koko pääomaverotuksessa.

2003 % 2005 %

Pidätetty voitto 16,5 % 26,5 %
Velka 14,5 % 25,0 %
Osakeanti 14,5 % 28,1 %

mutta korkeampi osakeannilla rahoitetun in-
vestoinnin efektiivinen rajaveroaste löytyisi silti
13 jäsenmaasta – ja efektiivinen keskimääräi-
nen veroaste olisi korkeampi 8 jäsenmaassa.

Siten verouudistus lisäisi verotuksellisia kan-
nustimia kerryttää voittoja yritykseen, jos yk-
sityisen rahoittajan/omistajan verotus otettai-
siin huomioon. Pidätetyillä voitoilla ja velalla
rahoitetunkin investoinnin efektiivinen keski-
määräinen veroaste nousisi voitonjaon verotuk-
sen kiristymisen myötä. Velkarahoitus säilyttäi-
si asemansa investointeihin kannustavimpana
rahoitusmuotona. Joidenkin investointikohtei-
den osalta velkarahoituksen efektiivinen raja-
veroaste jopa hiukan kasvaisi, koska yrityksen
verovähennyshyöty laskisi yhteisöverokannan
alenemisen myötä. Oletetunlaisen investoinnin
tapauksessa kuitenkin yhteisö- ja pääomatulo-
verokannan laskeva vaikutus dominoisi. Pidä-
tetyllä voitolla rahoitetun marginaali-investoin-
nin tapauksessa yhteisöverokannan lasku do-
minoisi luovutusvoittojen verotuksen kiristy-
mistä.

Kuvio 4. Kansallisen investoinnin EATR koko pääomaverotuksessa.
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2.2 Yrityksen kansainvälinen
investointi

Tarkastellaan pörssiyhtiön osalta vielä emoyh-
tiön täysin omistamaan ja toisessa maassa sijait-
sevaan tytäryhtiöön suuntautuvan investoinnin
efektiivistä verokohtelua yritysverotuksen ta-
solla. Maiden efektiiviset veroasteet ovat kes-
kiarvoja 194 muuhun maahan/maasta suunta-
utuville investoinneille. Kansallisen yritysvero-
tuksen lisäksi tulee huomioiduksi rahoitus-
muotojen lähdeverotus ja kaksinkertaisen ve-
rotuksen lievennysmenettelyt.

Kuvioissa 5 ja 6 esitetään Suomeen suunta-
utuvien investointien keskimääräinen efektiivi-
nen raja- ja keskimääräinen veroaste. Lisäksi
kuvioissa on 20 maan keskiarvo sekä matalin
ja korkein johonkin 20 maasta suuntautuvien

investointien efektiivinen veroaste. Suomi näyt-
tää olleen keskimäärin verotuksellisesti edulli-
nen suorien investointien kohde niin efektiivi-
sen rajaveroasteen kuin efektiivisen keskimää-
räisen veroasteenkin mukaan. Efektiiviset ve-
roasteet ovat tosin lähestyneet 20 maan keski-
arvoa. Suunniteltu verouudistus näyttää var-
mistavan Suomen säilymisen keskimääräistä
edullisempana eli verotuksellisesti keskimää-
räistä houkuttelevampana investointikohteena
ainakin muutaman vuoden ajan. 1990-luvun
verotukselliseen kilpailukykyyn ei kuitenkaan
päästäisi. Lisäksi on syytä ottaa huomioon
uusien jäsenmaiden, joilla on lähes poikkeuk-
setta edullisempi yhtiöverotus, tuoma paine.
Suomeen suuntautuvan investoinnin keskimää-
räinen EMTR olisi 15,3 % (16,7 % v. 2003) ja
EATR 26,2 % (28,3 %) vuonna 2005. Maiden
keskimääräinen EMTR olisi 20,8 % ja EATR
32,4 %.

Kuvioissa 7 ja 8 tarkastellaan puolestaan
4 Nykyisten EU-jäsenmaiden lisäksi ovat mukana USA, Ja-
pani, Uusi-Seelanti, Norja ja Islanti.

Kuvio 5. Yli rajan investoinnin EMTR tytäryhtiön sijaintimaan mukaan.
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Kuvio 6. Yli rajan investoinnin EATR tytäryhtiön sijaintimaan mukaan.

Kuvio 7. Yli rajan investoinnin EMTR emoyhtiön sijaintimaan mukaan.

Suomesta yli rajan suuntautuvien investointien
keskimääräisiä efektiivisiä veroasteita. Kansain-
välisesti vertaillen Suomesta näyttää olleen kes-

kimäärin verotuksellisesti hyvin edullista inves-
toida ulkomaille 80-luvun alkupuoliskolla, kun
osinkojen verovähennysoikeus otetaan huo-
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mioon. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirty-
misen myötä yritysverotus on kansainvälisesti
vertaillen kohdellut ulkomaille suuntautuvia
investointeja hiukan keskimääräistä edullisem-
min. Verouudistus ei näytä vaikuttavan oikeas-
taan lainkaan ulkomaille suuntautuvien inves-
tointien keskimääräisiin efektiivisiin veroastei-
siin. Suomesta ulkomaille suuntautuvien inves-
tointien keskimääräinen EMTR olisi 19,5 % ja
EATR 30,3 %. Maiden keskimääräinen EMTR
olisi 20,8 % ja EATR 32,4 %. Varsinkin efek-
tiivisen keskimääräisen veroasteen säilyessä lä-
hes entisellään emoyhtiöiden verotukselliset
kannustimet siirtyä ulkomaille eivät näytä kas-
vavan kansallisen verotuksen samalla alentues-
sa. Vaikka kansainvälisen investoinnin efektii-
viset veroasteet ovat keskimääräistä matalam-
pia, Suomen kansallisen investoinnin veroas-
teet ovat lähes poikkeuksetta vielä matalampia.
Siten verotus näyttää kannustavan jatkossakin
enemmän kansallisiin investointeihin.

3 Listaamattoman osakeyhtiön
pääomakustannukset ja
efektiiviset veroasteet

Listaamattomien osakeyhtiöiden osalta halli-
tuksen esitys poikkeaa pörssissä noteerattujen
osakeyhtiöiden edellä esitellystä verotuksesta
siten, että listaamattomista yrityksistä on mah-
dollista saada verovapaata osinkoa määrä, joka
vastaa 9 prosentin tuottoa yrityksen nettovaral-
lisuudelle. Verovapaan osingon määrä ei saa
kuitenkaan ylittää 90 000 euroa osakkeenomis-
tajaa kohden. Tämän ylittäviä osinkoja verote-
taan kuten pörssiyhtiön omistajan osinkoja eli
70 prosenttisesti pääomatulona (19,6 %). An-
siotulona verotetaan 70 prosenttia osingoista,
jotka ylittävät 9 prosentin tuoton (Valtiovarain-
ministeriö 2003).

Seuraavassa on tarkasteltu listaamattoman
osakeyhtiön verotusta verrattuna noteeratun
pörssiyhtiön verotukseen kansallisen investoin-

Kuvio 8. Yli rajan investoinnin EATR emoyhtiön sijaintimaan mukaan.



123

H a r r i  H i e t a l a

nin tapauksessa, kun omistajan verotus otetaan
huomioon. Toiseksi ehdotettua verojärjestel-
mää on verrattu nykyiseen järjestelmään, jossa
nettovarallisuuden 13,5 prosentin tuottoa vas-
taavat osingot verotetaan pääomatulona ja tä-
män ylittävät osingot ansiotulona – osingoille
myönnetään kuitenkin yhtiöveron hyvitys. Li-
säksi on tarkasteltu investointikannustimia ver-
rattuna vaihtoehtoiseen sijoitukseen ja tehok-
kaaseen verojärjestelmään sekä nykyisen ja eh-
dotetun verojärjestelmän neutraalisuutta osin-
gonjaon ja rahoitusmuotojen suhteen.

Taulukoissa 3 ja 4 ovat investoinnin pää-
omakustannukset ja efektiiviset keskimääräiset
veroasteet nykyisessä ja ehdotetussa verojärjes-
telmässä osingolle lankeavan omistajan rajave-
rokannan mukaan – ja taulukoissa 5 ja 6 vielä
rahoitusmuodoittain eriteltynä. Taulukoissa
tummennetut pääomakustannukset ja efektiivi-
set keskimääräiset veroasteet vastaavat pörssi-

yhtiötä. Verrattuna pörssiyhtiöön muut pää-
omakustannukset – ja siten myös efektiiviset
rajaveroasteet – ovat matalammat listaamatto-
malle yritykselle niin nykyisessä kuin ehdotetus-
sa järjestelmässä. Siten verojärjestelmät kannus-
tavat investoimaan enemmän listaamattomiin
yrityksiin, jotta yritysten omistajat välttyisivät
maksamasta korkeampaa ansiotuloveroa ja hyö-
tyisivät pääomatulo-osingosta maksimaalisesti.
Listaamattoman yrityksen efektiiviset keski-
määräiset veroasteet ovat pääsääntöisesti pörs-
siyhtiön vastaavia korkeammat. Poikkeuksena
tähän on tilanne, jossa omistajat saavat verova-
paasti laskennallisen tuoton osuuden ja he ei-
vät maksa korkeimpia ansiotulon rajaveroastei-
ta. Siten normaalituoton ylittävää investointia
tarkasteltaessa verojärjestelmien investointikan-
nustimet ovat usein heikommat heijastaen osin-
gonjaon kireämpää verotusta listaamattomasta
yrityksestä kuin noteeratusta pörssiyhtiöstä.

Taulukko 3. Kansallisen investoinnin pääomakustannukset nykyisessä ja ehdotetussa järjestelmässä.

D <bN D > bN

31,83 35,83 41,83 47,83 54,83

Nykyinen 4,5 4,21 3,61 2,71 1,61 –0,11
Ehdotettu

bN<90000 4,5 2,51 2,11 1,51 0,91 0,01
bN>90000 4,7 4,51 4,21 3,71 3,21 2,51

Taulukko 4. Kansallisen investoinnin EATR:t nykyisessä ja ehdotetussa järjestelmässä.

D <bN D > bN

31,83 35,83 41,83 47,83 54,83

Nykyinen 15,6 17,41 20,01 24,01 27,91 32,41
Ehdotettu

bN<90000 11,7 23,11 24,61 26,71 28,91 31,41
bN>90000 26,1 27,51 29,01 31,11 33,31 35,81
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Taulukko 5. Kansallisen investoinnin pääomakustannukset rahoitusmuodoittain.

D < bN D > bN

32 36 42 48 55

Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa-
tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke-

voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti

Nykyinen 4,8 4,1 4,1 4,3 4,1 3,8 3,4 4,0 3,4 1,9 4,0 2,6 0,1 3,9 1,7 –2,71 3,8 0,3

Ehdotettu
BN < 90 000 4,9 4,2 4,0 1,5 4,1 2,4 0,9 4,0 2,2 –0,11 4,0 1,7 –1,11 4,0 1,3 –2,61 3,9 0,6
BN > 90 000 4,9 4,2 5,6 4,5 4,2 5,4 4,0 4,2 5,3 3,2 4,1 5,0 2,4 4,1 4,8 1,2 4,1 4,4

Taulukko 6. Kansallisen investoinnin EATR:t rahoitusmuodoittain.

D < bN D > bN

32 36 42 48 55

Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa- Pidä- Vel- Osa-
tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke- tetty ka ke-

voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti voitto anti

Nykyinen 16,5 14,5 14,5 17,7 17,2 16,5 19,5 21,0 19,4 22,2 26,7 23,8 24,9 32,4 28,1 28,1 39,1 33,2

Ehdotettu
BN < 90 000 12,6 10,7 10,2 20,9 26,7 23,1 21,9 28,7 24,7 23,5 31,7 27,1 25,1 34,7 29,6 26,9 38,2 32,4
BN > 90 000 26,5 25,0 28,1 27,5 26,9 29,7 28,6 28,9 31,3 30,1 31,9 33,7 31,7 34,9 36,2 33,5 38,5 39,0

Verrattuna nykyiseen järjestelmään ehdotettu
järjestelmä kannustaisi investoimaan enemmän
tilanteessa, jossa omistajat saavat osinkoja an-
siotulona verovapaan osan lisäksi. Investointi-
kannustimien kasvu seuraa siitä, että ansiotu-
loverotuksen osalle ei enää koituisi yhtiöveron
hyvitystä – ja siten järjestelmä kannustaisi omis-
tajia entistä voimakkaammin kasvattamaan net-
tovarallisuutta verovapaan osingon lisäämisek-
si. Kun nettovarallisuuden kasvattamisella saa-
vutetaan sen sijaan ”vain” 70 %:sti pääomatu-
loverotuksen piiriin pääseminen, nettovaralli-
suusvaikutus ei dominoisi edellä kuvattuun ta-
paan, vaan investointikannustimet olisivat hei-
kommat kuin nykyisessä järjestelmässä johtuen
luovutusvoittojen verotuksen kiristymisestä,
yhteisöverokannan alenemisesta aiheutuvasta

verovähennyshyödyn laskusta, vaihtoehtoisen
investointikohteen verotuksen keventymisestä
ja osakerahoituksen tapauksessa osinkovero-
tuksen kiristymisestä. Investointikannustimet
olisivat toki edelleen pääomatulo-osuuden kas-
vattamiseen kannustavat, mutta kuitenkin
heikommilla kannusteilla kuin verovapaan
osan tapauksessa synnyttäen ”investointikyn-
nyksen”. Efektiiviset keskimääräiset veroasteet
olisivat kauttaaltaan korkeampia johtuen osin-
kojen kireämmästä verotuksesta eli yhtiöveron
hyvityksen poistumisesta – lukuun ottamatta
ehdotetun järjestelmän verovapaata osinkoa.
Tässä poikkeustapauksessa matalampi efektii-
vinen keskimääräinen veroaste johtuu yhteisö-
verokannan alenemisesta. Kun pääomatulo-
osuus on verovapaata, ansiotulon korkeimman
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rajaveroasteen tapauksessa ehdotetun järjestel-
män korkeampi pääomakustannus ja matalam-
pi efektiivinen keskimääräinen veroaste heijas-
tavat sitä, että tarpeeksi suurilla voitonjaon ve-
rokantaeroilla5 nettovarallisuusvaikutuksen
suhteellinen merkitys alkaa pienentyä ja voi-
tonjaon (osinkojen suhteessa luovutusvoitto-
jen) verotuksen suhteellinen merkitys alkaa
kasvaa. Siten ehdotettu verojärjestelmä kan-
nustaisi investoimaan (kun nettovarallisuus on
matala) ja kerryttämään voittoja yritykseen
enemmän kuin nykyinen järjestelmä.

Edeltävät havainnot kertovat mm. siitä, että
matalan nettovarallisuuden yritysten – joita
ovat usein esim. aloittavat yritykset – omista-
jien täytyy maksaa korkea ansiotulon rajavero-
aste joutuessaan nostamaan osinkoja, kun mui-
ta toimeentulon mahdollistavia tuloja ei ole.
Tällöin omistajilla ei ole mahdollisuutta käyt-
tää tulosta yritysten nettovarallisuuden kasvat-
tamiseen, vaikka kasvattamiseen onkin kannus-
timet ja nämä kannustimet kasvavat uudistuk-
sessa yhtiöveron hyvityksen poistumisen myö-
tä. Toisaalta myös varsinkin varakkaiden yri-
tysten runsaita osinkoja saavien omistajien ve-
rotus kiristyy. Ehdotetussa järjestelmässä
90 000 euron verovapausraja johtaa siten sii-
hen, että yritysten investointikannustimet ovat
merkittävästi erilaiset riippuen yritysten netto-
varallisuudesta ja omistajien rajaverokannois-
ta eli yritysten osingonjaosta. Tämän seurauk-
sena verosuunnittelu voi lisääntyä.

Verrataan pääomakustannuksia vaihtoeh-
toisen sijoituksen – jota verotetaan pääomatu-
loverokannalla – verojen jälkeiseen tuottoon
(2,9 % nykyisessä ja 3 % ehdotetussa järjes-
telmässä). Ehdotetusta järjestelmästä huoma-

taan, että matalamman nettovarallisuuden –
jolloin pääomatulo-osuus olisi verovapaata –
yrityksissä verotus aiheuttaisi erityisiä kannus-
timia investointeihin kaikilla ansiotuloverotuk-
sen tasoilla ja korkeamman nettovarallisuuden
yrityksissä ansiotulon korkeimman rajaveroas-
teen tasolla. Nykyisessä järjestelmässä pääoma-
kustannus on alle vaihtoehtoisen tuottovaati-
muksen vain kolmella korkeimmalla ansiotulon
rajaveroasteen tasolla. Verrattuna tehokkaa-
seen verojärjestelmään, jolloin pääomakustan-
nus olisi reaalikorko (4,9 %), verojärjestelmät
kannustavat investointeihin ja siten vääristävät
pääomakantaa – varsinkin osinkojen ansiotu-
loina tapahtuvan verotuksen myötä. Pääoma-
kustannukset ja efektiiviset keskimääräiset ve-
roasteet vaihtelisivat vähemmän annettuna
90 000 euron verovapausraja ehdotetussa jär-
jestelmässä, mutta niiden vaihtelu olisi sen si-
jaan suurempaa koko järjestelmässä kuin ny-
kyisessä järjestelmässä. Tämä kertoo siitä, että
annettuna 90 000 euron raja investointikannus-
timet tasoittuisivat omistajien verokohtelun eli
yritysten osingonjaon suhteen, mutta kokonai-
suutena kannustimet vääristyisivät enemmän
johtuen osinkojen verovapaasta osuudesta ja
toisaalta osinkoverotuksen kiristymisestä yhtiö-
veron hyvityksen poistumisen myötä.

Rahoitusmuotojen osalta havaitaan, että
velka- ja osakeannilla rahoitetun investoinnin
neutraali verokohtelu menetettäisiin ja varsin-
kin osakeannilla rahoitetun investoinnin vero-
tus kiristyisi. Osakerahoituksen verotus olisi
edullisinta ja siten investointeihin kannustavin
vain, kun osinkoja saadaan verovapaasti. Pidä-
tetyillä voitoilla rahoitetun investoinnin vero-
rasitus olisi matalinta ja velalla rahoitetun kor-
keinta – kuten nykyisessäkin järjestelmässä –
kun pääomatulo-osuus on verovapaata. Kun
osa pääomatulo-osuudesta on 70 %:sti pää-

5 (1 – ansiotulon rajaveroaste) < 0,5 * (1 – pääomatulon ra-
javeroaste).
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omatuloverokannan alaista, osakeannilla rahoi-
tetun investoinnin verorasitus olisi korkeinta ja
pidätetyn voiton matalinta, jos osinkoja vero-
tetaan ansiotulon korkeammilla rajaverokan-
noilla. Kun osingot verotetaan matalimmalla
ansiotulon rajaverokannalla tai pääomatulona,
edullisimmin ja ankarimmin verotettu rahoitus-
muoto ovat eri muodot nykyisessä kuin ehdo-
tetussa verojärjestelmässä. Lisäksi uudessa jär-
jestelmässä edullisin investoinnin rahoitusmuo-
to riippuisi pääomatulo-osuuden verokohtelus-
ta ankarimmin verotettujen rahoitusmuotojen
ollessa samat kuin edellä. Tosin ehdotetussa
järjestelmässä pidätetyllä voitolla rahoitettu in-
vestointi olisi ankarimmin ja osakeannilla ra-
hoitettu investointi olisi edullisimmin verotet-
tu – kuten nykyisessä järjestelmässä – kun osin-
ko saadaan kokonaan verovapaasti. Siten listaa-
mattomien yritysten investointikannustimet
vaihtelisivat merkittävästi rahoitusmuodoittain
– ne riippuisivat rahoitusmuodon lisäksi yritys-
ten nettovarallisuudesta ja osingonjaosta eli
osinkojen omistajatason verokohtelusta. Ehdo-
tetussa järjestelmässä pidätetyt voitot eli tulo-
rahoitus olisi kuitenkin pääsääntöisesti listaa-
mattoman yrityksen investointeihin kannusta-
vin rahoitusmuoto. Poikkeuksia olisivat edellä
jo todettu verovapaiden osinkojen tilanne sekä
korkean nettovarallisuuden yritysten 70 %:sti
pääomatulona verotettujen ja matalimmalla
ansiotulon rajaverokannalla verotettujen osin-
kojen tapaukset, joissa velalla rahoitettu inves-
tointi olisi verotuksellisesti edullisin.

4 Lopuksi

Jos verouudistus toteutuu ehdotetuksen mu-
kaisena, kansallisen investoinnin efektiiviset ve-
roasteet laskevat (2–3 prosenttiyksikköä) yri-

tysverotuksen tasolla varmistaen keskimääräis-
tä alemman tason ja siten keskimääräistä suu-
remmat investointikannustimet. Yli rajan suun-
tautuvien investointien efektiiviset veroasteet
säilyvät lähes entisellään ja kansainvälisesti ver-
taillen keskimääräistä matalampina. Suomalai-
seen tytäryhtiöön suuntautuvien investointien
efektiiviset veroasteet laskevat keskimäärin 1–
2 prosenttiyksikköä ollen 5–6 prosenttiyksik-
köä keskiarvon alapuolella. Siten verotukselli-
set kannustimet ulkomaille investoimiseen säi-
lyvät nykyisellään ja ulkomailta Suomeen inves-
toimiseen jopa kasvavat hiukan. Sen sijaan no-
teerattujen pörssiyhtiöiden rahoittajien pää-
omaverotuksen tasolla efektiiviset veroasteet
nousevat säilyen kuitenkin maajoukossa keski-
määräistä matalampina. Velka- ja osakerahoi-
tuksen välinen neutraalisuus menetetään. Var-
sinkin osakeannilla rahoitetun investoinnin ja
osinkoina tapahtuvan voitonjaon verokohtelu
kiristyy heijastaen näin voittojen yritykseen
kerryttämisen edullisuutta. Listaamattomien
yhtiöiden osalta voidaan todeta lisäksi, että net-
tovarallisuuden mukaan määräytyvät ja 90 000
euroon rajatut verovapaat osingot yhdessä an-
siotuloina saatavien osinkojen verotuksen kiris-
tymisen kanssa luovat voimakkaat kannustimet
investoida yritykseen nettovarallisuuden kas-
vattamiseksi. Tämä merkitsee investointikan-
nustimien voimakkaampaa vääristymistä sekä
erilaisten yritysten ja omistajien varsin epäneut-
raalia kohtelua.

Siten verouudistus vahvistaa yritysverotuk-
sen kilpailukykyä hallituksen tavoitteiden mu-
kaisesti. Pörssiyhtiöiden rahoittajien verotus
kiristyy, ja rahoitusmuotojen verokohtelu
muuttuu merkittävästi. Tulorahoituksen inves-
tointikannustimet kasvavat verrattuna osakean-
tiin ja osinkojen verotus kiristyy heijastaen voit-
tojen yritykseen kerryttämisen edullisuutta.
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Toisin kuin uudistuksen tavoitteena on ilmei-
sesti – listaamattomien yritysten ja niiden omis-
tajien efektiivinen verotus näyttää joissakin ta-
pauksissa kiristyvän ja investointikannustimet
vääristyvän. Vaarana on, että osingonjakoon
liittyvät nettovarallisuusvaikutukset ohjaavat
entistä voimakkaammin yritysten käyttäytymis-
tä ja verosuunnittelutyö ja -kustannukset kas-
vavat, vaikkakin investointikannustimet kasva-
vat. Lisäksi matalan nettovarallisuuden yritys-
ten omistajien verotus on hyvin kireää, kun lis-
taamattomien yritysten tuloksia ei ole mahdol-
lista käyttää nettovarallisuuden kasvattamiseen.
Näin kannustimet aloittaa yritystoiminta ja in-
vestoida yritysten kasvuun tietyissä vaiheissa
voivat olla nykyistä heikommatkin.
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