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Vuoden 2013 verouudistuksessa tehtiin merkittäviä uudistuksia. Uudistuksilla hallitus haluaa 
kasvattaa verotuottoa julkiselle vallalle. Verotuottoa arvioidaan kasvavan 830 miljoonaa eu-
roa arvonlisäveroista, kun kaikki arvonlisäverokannat korotetaan yhdellä prosenttiyksilöllä. 
Lisäksi tuottoa halutaan lisätä ansiotuloista. Ansiotulon progressiotaulukkoon lisätään ylim-
mäksi portaaksi 100 000 euron rajan. Tämä muutos arvioidaan tuottavan verotuloa 30 miljoo-
naa euroa. Verotuotot eivät kuitenkaan riitä kokonaan rahoittamaan julkisen sektorin menoja. 
Hallitus joutuu joka tapauksessa ottamaan lainaa markkinoilta. Julkisen sektorin velan arvioi-
daan kasvavan noin 110 miljardiin euroon. Hallituksen kaavailemassa verouudistuksessa vuo-
delle 2014 halutaan parantaa yritysten kilpailukykyä, saada yritykset investoimaan enemmän 
sekä laajentamaan yrityksiään Suomessa. Ensimmäinen muutos, jonka hallitus aikoo muuttaa, 
on yhteisöveron alentaminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Muutoksia kaavaillaan myös 
osinkoverotuksessa.  
 
Tämän työn tarkoituksena on selvittää kirjallisuutta ja laskentaesimerkkejä käyttäen, kuinka 
verouudistus vaikuttaa Pien-keskisuuriin yrityksiin ja miten hallituksen kaavaileman verouu-
distuksen vaikutus eroaa nykyisestä verouudistuksesta. Vaikutuksien pohjalta pyrimme löytä-
mään positiiviset vaikutukset sekä veronmaksajille että julkiselle sektorille. Laskentaesimer-
keissä käy ilmi, että veronmaksajien positiiviset vaikutukset eivät välttämättä ole hyviä vaiku-
tuksia julkiselle sektorille. Oikeaa vaihtoehtoa, joka sopii molemmille, ei löytynyt. Verouudis-
tuksilla voidaan kuitenkin pyrkiä askel oikeaan suuntaan. Laskentaesimerkeillä pyrimme saa-
maan tuloksia, jotka ovat tarpeeksi hyödyllisiä molemmille puolille, veronmaksajille sekä jul-
kiselle sektorille. 
 
Työssämme käytimme kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Painettuja ja sähköisiä kirjalli-
suuksia tutkien halusimme saada kokonaiskuvan, kuinka verotus toimii ja miten verotus vai-
kuttaa pk-yrityksiin. Verouudistuksien pohjalta lähdimme tekemään laskentaesimerkkejä, joi-
den kautta pyrimme selvittämään uudistusten vaikutuksia, sekä negatiivisia että positiivisia. 
Esimerkkien avulla pyrimme myös havainnoimaan kuinka verotuksen muutokset vaikuttaa yksi-
tyisen henkilön saamaan osinkoihin. 
 
Tutkimuksen tuloksena saimme, että yhteisöveron laskeminen ja nettovarallisuuden vähentä-
minen kasvattavat pk-yritysten tuloa. Ansiotulojen poistaminen taas huojentaa suurituloisten 
osingonsaajien verotusta. Lisäksi yhteisöveron alentaminen lisää tuloja yrityksille, mikä joh-
taa yrityksen mahdollisuuksiin laajentaa yrityksiään. Laajentaminen saa aikaan uusia työpaik-
koja eli lisää veronmaksajia julkiselle sektorille. 
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The reason for this thesis report is that the government of Finland has proposed to change the 
taxation system from the beginning of 2014. The tax changes that are taken into considera-
tion in this thesis are the lowering of the corporate tax rate and changes to the structure of 
dividend taxation. 
 
The objective of this thesis project is to determine how the government’s proposal will im-
pact on small- and medium-sized enterprises and to consider the form of taxation system that 
would be fair to both government and enterprises. The impact of the proposal is examined by 
using calculations on three example enterprises. The calculations are based on the taxable 
profit and net property of the example companies. 
 
The findings of the calculations were that the impact of the government’s proposal will vary 
according to the type of enterprise. Based on the calculations, enterprises that have a signifi-
cant amount of net property will receive a negative impact on the taxation of their dividends. 
On the other hand, enterprises that have little net property or no net property will receive a 
positive impact. 
 
The conclusion is that no single tax system would suit well both the government and all com-
panies. Compromise is thus necessary so that the government will receive sufficient revenue 
from taxation in order to maintain the welfare state, and enterprises will not feel that the 
taxation system is too strict. If companies find the taxation system too strict they will be en-
couraged to move their operations to a different country where taxation is perceived to be 
less restrictive. 
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1 Johdanto

 

Verouudistuksia tehdään koko ajan, jotta julkiselle vallalle saataisiin lisää verotuloja. Verotu-

lot eivät kuitenkaan riitä kattamaan kaikkia julkisen sektorin kuluja, vaan valtio joutuu otta-

maan lainaa ylläpitääkseen hyvinvointivaltiota. Verouudistuksilla halutaan myös kannustaa 

yrityksiä investoimaan enemmän ja laajentamaan toimintojaan. Liian ankara verotus vähentä-

vää työpaikkoja, mikä johtaa pienempään veronmaksajien määrään. Jokaisella puolueella on 

verotuksesta omat ehdotuksensa, joita he haluavat ehdottaa hallituksessa. Ehdotuksista pää-

tetään lopulta enemmistöäänestyksellä. 

 

Vuoden 2013 merkittäviä uudistuksia ovat muun muassa arvonlisäverotuksen kaikkien verokan-

tojen nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä ja ansiotulon progressiotaulukon muuttaminen. 

Uudistuksella halutaan kasvattaa verotuottoa, mutta ei kuitenkaan niin, että veromaksajat 

kärsisivät siitä. Verouudistus sisältää monta muutakin muutosta, mutta kolmas merkittävänä 

uudistuksena voidaan pitää yleisradioveron lisäämistä osaksi verotusta. Vuodelle 2014 kaavail-

laan lisää uudistuksia, jotka kasvattaisivat julkiselle vallalle verotuloa. 

 

Veropolitiikassa suurimmaksi ongelmaksi on noussut harmaa talous, veron kiertäminen ja ve-

roparatiisit. EU:n jäsenmaat ovat päättäneet toimia yhteistyössä muiden maiden kanssa, jotta 

veron kiertoa voidaan ehkäistä. Veron kierron takia menetetään joka vuonna arvioilta yhden 

miljardin edestä tuloveroa. Suomessakin pyritään löytämään ratkaisu, kuinka veron kiertoa 

saataisiin ehkäistyä. 

 

1.1 Tutkimusaihe ja tavoite 

 

Tutkimuksen aiheena on pk-yrityksen verotus, osingonsaajien verotus sekä verouudistuksien 

vaikutus pk-yrityksiin.  Lisäksi tutkitaan, minkälainen on hallituksen kaavailema verouudistus 

vuodelle 2014 - 2015. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia verouudistuksen vaikutusta nyt ja 

tulevaisuudessa niillä tiedoilla, joita saamme tietää tänä vuonna olevilla tiedoilla. Vaikutus-

ten lisäksi tavoitteena on myös tutkia pk-yrityksen nykyisen verouudistuksen ja hallituksen 

kaavailema verouudistuksen 2014 – 2015 positiiviset ja negatiiviset vaikutukset olemassa ole-

vien tietojen pohjalta. Näiden tietojen pohjalta saadaan tuloksena verotus, joka olisi positii-

vinen uudistus sekä osakeyhtiöille että julkiselle vallalle. Tutkimuksen lopullinen tavoite on 

selvittää, pystytäänkö annettujen tietojen ja laskemisesimerkkien avulla löytää täydellinen 

verotus Suomelle.  

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimusmenetelmä 
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Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana ovat mitkä ovat pk-yrityksen verouudistuksen positii-

viset ja negatiiviset vaikutukset, mitkä ovat hallituksen kaavaileman verouudistuksen positii-

viset ja negatiiviset vaikutukset ja lopuksi, miten saataisiin verotus, joka on hyvä sekä julki-

selle vallalle että osakeyhtiölle. Näiden kolmen kysymyksen pohjalta tutkimme olemassa ole-

via tietoa ja teemme laskentaesimerkkejä, joissa näemme eroavaisuuksia nykyisen verouudis-

tuksen ja tulevan verouudistuksen välillä. Laskentaesimerkkien avulla yritämme poimia posi-

tiiviset vaikutukset ja tutkia tuloksia mahdollisimman kokonaisuutena. Seuraava lainausteksti 

on otettu suoraan kirjasta, joka kuvaa täydellisesti tämän opinnäytetyön aiheen tavoitetta.  

 

”Miten laatia verojärjestelmä, joka on niin oikeudenmukainen, että veronmaksaja maksaa 

asianmukaiset veronsa hyvällä mielellä ja tuottaa riittävät verotulot yhteiskunnan oikeiksi 

katsomien kulujen kattamiseksi.” (Vilkkumaa 2012, 99.) 

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kvalitatiivista tutkimusmenetelmää eli laadullista tutkimus-

menetelmää. Tarkoituksena on selvittää, mitä kaikkea liittyy osakeyhtiön verotukseen, josta 

poimia vain tärkeimmät tiedot, jotka vaikuttavat yrityksen tuloslaskelmaan. Lisäksi tutkimme 

positiivisten ja negatiivisten vaikutusten riippuvuussuhteita toisiinsa. Laadullisella tutkimuk-

sella haluamme tutkia aihetta syvällisemmin ja yrittää kuvata lopussa mahdollisimman hyvin 

hyvän verotuksen ominaisuuksia.  Kuvauksella haluamme, että lukija ymmärtää tekstiä ja las-

kentaesimerkeillä pyrimme avaamat tarkemmin lukijalle verotusten vaikutukset tuloihin. Tu-

loksien perusteella lukija pystyy ymmärtämään, miksi olemme päätyneet tiettyyn johtopää-

tökseen. (Kananen 2011, 15 – 19.) 

 

1.3 Tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan yksityisiä osakeyhtiöitä, erityisesti pk-osakeyhtiöitä, joilla on 

keskimäärin 50 työntekijää. Tässä opinnäytetyössä on keskitytty yrityksen maksamaan yhtei-

söveroon sekä yrityksen jakamien osinkojen verotuksiin. Tietoa osakeyhtiöiden verotuksesta 

löytyy sekä kirjoista että sähköisistä lähteistä. Kuviossa 1 on esitetty mukautettu tuloslaskel-

ma. Tuloslaskelmassa yrityksen liikevaihtoon lisätään ja siitä vähennetään erilaisia eriä. Lop-

putuloksena on tilikauden voitto. 
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Liikevaihto 

… 

Liikevoitto (Tappio) 

… 

Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä 

… 

Voitto (Tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 

… 

Tilikauden voitto 

 

 

Kuvio 1: Mukautettu tuloslaskelma. 

 

1.4 Tutkimuksen lähdeaineisto 

 

Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty kirjallisuutta, joka käsittelee osakeyhtiön verotusta. 

Olemme käyttäneet sekä kirjoja että sähköisiä lähteitä. Verotuksesta on käytetty ajan-

kohtaista tietoa ja mahdollisimman uutta painosta aiheesta. Kirjoissa kerrotut luvut olemme 

päivittäneet sähköisestä kirjallisuudesta, jos siitä on löytynyt tuoreempaa tietoa. Esimerkiksi 

vuonna 2011 yhteisövero oli 26 prosenttia, kun taas vuonna 2013 yhteisövero on 24,5 prosent-

tia. Painetusta kirjallisuudesta olemme käyttäneet yleistä tietoa, joka käsittelee pääasialli-

sesti yritysverotusta, osinkoverotusta ja verojärjestelmää. Sähköisinä lähteinä olemme käyt-

täneet muun muassa Veromaksajien keskusliitto ry:n, Valtionvarainministeriön sekä Valtion 

talousarvioesitysten sivuja. 

 

2 Verojärjestelmä 

 

Suomen verojärjestelmässä tehdään koko ajan poliittisia päätöksiä. Päätöksentekoon vaikut-

taa puolueiden vaalitulokset, koska päätöksiä tehdään enemmistöäänestyksellä. Eniten edus-

tajia olevalla puolueella on enemmän ääniä hallituksessa. Päätöksenteosta otetaan huomioon 

myös, kuinka julkista sektoria aiotaan rahoittaa. Julkista sektoria ei kuitenkaan kyetä rahoit-

tamaan kokonaan verotuksella, vaan osa joudutaan rahoittamaan lainalla, joka on lainattu 

markkinoilta. Julkisella sektorilla tarkoitetaan kunnan ja valtion omistamia palveluita, kuten 

esimerkiksi Kansaneläkelaitos tai koulu.  
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2.1 Veropolitiikka 

 

Suomen veropolitiikka on pitkälti julkisen sektorin menojen kattamista. Valtion menot rahoi-

tetaan ottamalla veroja yrityksiltä ja luonnollisilta henkilöiltä. Verotusta käytetään muussakin 

politiikassa kuin veropolitiikassa. Näitä ovat kasvu, työllisyys-, alue- ja ympäristöpolitiikka.  

Julkinen valta rahoittaa ja ylläpitää saaduilla verotuloilla julkisia palveluita kuten terveys-

huollot ja koulut. Veropolitiikan täytyy kuitenkin olla oikeudenmukainen, toimia tehokkaasti, 

olla yksinkertainen, ei hankala sekä toimia hallinnollisesti oikein. Näiden ominaisuuksien arvi-

oidaan lisäävän työpaikkoja, edistävän talouden kasvua ja lisäksi on mahdollisuus parantaa 

kilpailukykyä, kun verotus ei ole kovin korkea. Veropolitiikassa on kuitenkin otettava huomi-

oon myös muut maat, joiden kanssa on kansainvälinen verokilpailu. 1990- luvun puolivälissä 

Euroopan yhteisö ja myöhemmin EU:hun liittyminen vaikutti paljolti Suomen veropolitiikan 

päätöksentekoon. Verokilpailun merkitys ja EU:n vaikutus on tullut merkittäväksi tekijäksi 

vuosien aikana Suomen veropolitiikassa. Suomen verotus on koko ajan siirtymässä tulovero-

tuksesta kulutusverotukseen. Päätöksenteoissa Suomen hallituksen on otettava huomioon 

EU:n tavoitteet ja sovitettava Suomen verot EU:n vaatimuksiin. Lisäksi verojen on sovittava 

muiden maiden veroihin kuin EU:n. Päätöksentekovalta verotuksesta on kuitenkin loppujen 

lopuksi jokaisen maan parlamentilla ja hallituksella. Ja jokainen maa tietää parhaiten, kuinka 

verotus tulisi vaikuttamaan julkiseen talouteen.  Talouspolitiikassa ja verojen lainsäädännöis-

sä tärkein vastuu kuuluu Suomen valtionvarainministeriölle. Vuonna 2013 valtionvarainminis-

teriötä johtaa Jutta Urpilainen. (Myrsky 2012, 3 - 4.) 
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Maat Tuloverot Kulutusverot Muut verot 

Suomi 35,7 32,6 31,7 

Ruotsi 35,4 29,1 35,5 

Norja 48,6 26,4 25,0 

Tanska 61,1 31,9 7,0 

Islanti 45,6 34,2 20,2 

Saksa 29,6 29,1 41,3 

Alankomaat 27,9 30,8 41,3 

Belgia 34,9 25,1 40,0 

Itävalta 28,9 27,8 43,3 

Luxemburg 35,6 27,3 37,1 

Ranska 22,8 24,8 52,4 

Sveitsi 45,7 22,5 31,8 

Yhdistyneet kuningaskunnat 36,3 32,7 31,7 

Irlanti 36,2 37,0 26,8 

Italia 32,2 26,3 41,5 

Espanja 29,1 26,2 44,7 

Portugali 26,9 39,4 33,7 

Kreikka 22,1 38,9 39,0 

Australia 57,1 28,4 14,5 

Kanada 46,7 24,4 28,9 

Yhdysvallat 47,0 18,2 34,8 

Japani 30,2 18,7 51,1 

 

Taulukko 1: Verotuksen rakenne 2011. Kansainvälinen vertailu. (Verohallinto 2013a.) 

 

Taulukossa 1 nähdään, kuinka eri maiden verotukset jakautuvat. Osa verotuloista saadaan 

tuloverona, osa kulutusverona ja loput muina veroina. Taulukko on hyvä esimerkki siitä, ettei 

kaikkia verotuloja saada tuloveroista, vaikka suurin osa veroista kuitenkin saadaan tuloista. 

Verotuksen rakenne ei kuitenkaan ole tuoreempaa tietoa vaan vuoden 2011. Verotus on muut-

tunut paljonkin kolmen vuoden aikana.  

 

2.1.1 Suomen julkinen valta 

 

Julkisen vallan tehtävänä on rahoittaa toimintojaan saaduilla verotuloilla. Verotuloilla sekä 

rahoitetaan menot että ohjataan markkinoiden toimintoja. Julkinen valta jakaa uudestaan 

markkinoilta saatuja tuloja. Suomen julkisen vallan tehtäväksi tuli vasta toisen maailmasodan 

jälkeen ylläpitää myös koulutusta, sekä laajentaa ja monipuolistaa kouluja. Silloin julkinen 
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valta loi uudemmat sosiaaliturvajärjestelmät.  Menoja kattaakseen julkinen valta kerää vero-

tuloja pääosin kotitalouksilta ja yrityksiltä. Osa tuloista palautetaan yksityiselle sektorille ja 

yrityksille. Yksityiselle sektorille palautetaan takaisin se osuus, joka on maksettu liikaa vero-

hallinnon kautta. Yrityksille palautetaan erilaisilla tuilla, joilla autetaan ylläpitämään yritys-

ten toimintaa. Julkinen valta ei vain ylläpidä julkisia palveluita, vaan erotuloilla myös oste-

taan palveluita ja tavaroita. Julkisen vallan rahoittamat palvelut ovat hyödyllisiä yksityiselle 

sektorille. Julkisen sektorin tuottamat palvelut ovat käyttäjille halvempia kuin yksityisen sek-

torin tuottamat palvelut. Julkisset palvelut voivat olla käyttäjälleen myös kokonaan ilmaisia. 

Hyviä esimerkkejä julkisen sktorin tuottamista palveluista ovat terveysasemat ja koulut. 

(Myrsky 2012, 15 – 22.) 

 

Julkisen vallan tärkein tavoitte on olla hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltioksi yltääkseen julki-

sen vallan on ehkäistävä, ettei yksityishenkilöitä eroteta toisistaan, vaan kaikki ovat yhden-

vertaisia, niin hyväosaiset kuin huono-osaisetkin. Lisäksi kansalaisilla on oltava turvallinen olo 

ja julkisen vallan on huolehdittava kansansa terveydestä. Julkisen vallan on myös avattava 

uusia palveluita julkiselle sektorille. Hyvällä hyvinvointivaltiolla on oltava myös hyvä tulonsiir-

tojärjestelmä. Tulonsiirtojärjestelmällä halutaan tasata luonnollisten henkilöiden ja yritysten 

tuloja. Tasauksilla halutaan ehkäistä tuloihin liittyviä riskejä. Tulojen tasausten uskotaan 

poistavan köyhyyttä. Tulonsiirtojärjestelmällä suurempituloiset maksavat enemmän veroa ja 

pienituloisemmat taas vähemmän veroa. Julkisen vallan lisäksi jokaisella kunnalla on omat 

vastuunsa järjestää oman kunnan asukkaille palveluita. Kunnat rahoittavat näitä palveluita 

saaduilla verotuloilla, joita on saadaan oman kunnan veronmaksajilta. (Myrsky 2012, 15 – 22; 

24.) 

 

2.1.2 Veromaksajien maksamat verot 

 

Veronmaksaja maksaa tulostaan veroa. Veron osuus on se tietty prosenttimäärä, jonka luon-

nollinen henkilö tai yritys joutuu maksamaan tuloistaan julkiselle sektorille. Verojen maksa-

minen on veronmaksajalle pakollinen. Julkisen sektorin ei tarvitse maksaa mitään takaisin. 

Vastineeksi veroille julkinen sektori tarjoaa palveluja ja ylläpitää hyvinvoivntivaltiota. Vero-

jen maksaminen ei ole vapaaehtoista, ja maksujen laiminlyöminen voi johtaa perintään. Lailla 

on yksipuolisesti määrätty, paljonko veroa maksetaan julkiselle vallalle. Veroja maksetaan 

veronmaksajan bruttopalkan mukaan. Veronmaksajia ovat kaikki, jotka ovat verovelvollisia. 

Lakisäädöksissä on kerrottu tarkemmin kuka on velvollinen maksamaan veroja. Veron osuus 

määräytyy myös sen mukaan mistä tuloa on saatu. Tuloverotuksen lisäksi tulosta maksetaan 

veroa varainsiirtoverona kiinteistön tai osakkeen luovutuksesta, lahja- ja perintöverotusta 

saadusta omaisuudesta, kiinteistöveroa kiinteistön omistuksesta ja arvonlisäveroa myydyistä 

tuotteista tai palveluista. Veronmaksajan verotus määräytyy sen mukaan kuka on veronmaksa-
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jana, mistä tuloa on saatu (verolaji) ja mikä on tulon suuruus (veropohja) sekä missä veroas-

teikossa on verotettavan tulon raja. (Myrsky 2012, 25 – 26.) 

 

Veropohja on se tulon määrä, jota veronmaksaja on saanut ja johon kohdistuu se verolaji, 

josta tuloa on saatu. Esimerkiksi kaupan myyjä saa tuloa myydystä tavarasta, josta hänen pi-

tää maksaa arvonlisäveroa verohallinnolle. Veroasteikko kertoo, paljonko veronmaksajan on 

maksettava veroa tuloistaan. Veroprosentti on taas se määrä, joka maksetaan suhteessa brut-

totuloihin. Tuloverotuksessa veronmaksajan tulon suuruuteen vaikuttaa saatu tulo ja tuloista 

tehdyt vähennykset.  Veronmaksajien maksavat verot jaetaan sitten valtion, kunnan, evanke-

lis-luterilaisen kirkon seurakunnan, ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan ja Kansaneläkelai-

toksen kesken. Lisäksi EU:llekin maksetaan veroa, jos on jotain tullattavaa. Tuloverolaissa on 

säädetty veronsaajien osuuksista ja prosenttiosuus vaihtelee koko ajan. Yhteisöveroa taas 

maksetaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Arvonlisävero menee valtiolle, kun taas kunnil-

le maksetaan koiraveroa ja kiinteistöveroa. Luonnollinen henkilö maksaa omalle kotikunnal-

leen lisäksi kunnallisveroa. Verot voidaan myös luokitella välillisiin ja välittömiin veroihin.  

Välittömät verot ovat ne, joita maksetaan suoraan tulosta. Esimerkkinä on saatu bruttotulo, 

josta työnantaja pidättää vero-osuuden ja veronmaksajalle jää nettotulo. Työnantaja maksaa 

vero-osuuden verohallinnolle. Välilliset verot ovat taas palveluista ja tavaroista maksettavia 

veroja, jotka maksetaan epäsuorasti. Yksityisen toiminimen omistaja maksaa myynti ja osto-

jen arvonlisäveroista jääneen erotuksen seuraavan kuun 12. päivänä verohallinnolle. Esimer-

kiksi maaliskuun arvonlisävero maksetaan vasta toukokuussa. (Myrsky 2012, 27 – 29.) 

 

 

 

Kuvio 2: Mistä veroeurot tulevat. 
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Kuviossa 2 näkyy vuoden 2013 budjettikatsaus. Vuonna 2010 julkisyhteisön tulot olivat 94,7 

miljardia euroa, joka vastaa 53,4 % bruttokansantuotteesta, kun taas vuonna 2009 tulot olivat 

91 miljardia. Kuviossa näkyy, että arvonlisäveroa ja muita välillisiä veroja on saatu 24 miljar-

dia euroa, sosiaaliturvamaksuista 22,6 miljardia euroa, tulo- ja omaisuusveroista 28,6 miljar-

dia euroa, omaisuustuloista 7 miljardia euroa ja lopuksi muista tuloista 12,8 miljardia euroa. 

Verrattuna budjettikatsaukseen 2011, muut tulot ovat kasvaneet 7,9 miljardista 12,3 miljar-

diin. Arvonlisävero ja muut välilliset verot sekä sosiaaliturvamaksut ovat myös kohonneet. Kun 

taas omaisuustulot ovat laskeneet vuodesta 2011 9,1 miljardista 7 miljardiin euroon. Tulo- ja 

omaisuusverot ovat laskeneet myös vuodesta 2011 32,3 miljardista 28,6 miljardiin euroon. 

Vuoden 2012 budjettikatsauksessa ei ole merkittäviä eroja vuoden 2013 budjettikatsaukseen. 

(Valtiovarainministeriö 2013a.) 

 

2.1.3 Hyvän verojärjestelmän ominaisuudet 

 

Verojärjestelmää voidaan arvioida hyvien ominaisuuksien mukaan. Tehokkuutta voidaan pitää 

yhtenä hyvänä verojärjestelmän ominaisuutena. Tehokkuudella voidaan kehittää talouden 

kasvua, lisätä työpaikkoja sekä tehostaa kilpailukykyä. Hyvän verojärjestelmän on myös tuo-

tettava riittävästi verotuloja, jotta julkisen vallan toimintaa voidaan taata. Tehokkuuden li-

säksi verojärjestelmän on oltava myös oikeudenmukainen ja joustava. Verojärjestelmä kehit-

tyy jatkuvasti ja prosessin suunta muuttuu koko ajan. Muutoksilla ja jatkuvalla kehittymisellä 

ei välttämättä saada verojärjestelmä paremmaksi. Erilaisia ominaisuuskriteereitä käyttämällä 

voidaan arvioida verojärjestelmän toimintaa. Kuitenkaan ei ole olemassa hyvää tai huonoa 

verojärjestelmää, vaan verojärjestelmä voi olla joissakin asioissa hyvä ja toisissa huono. Arvi-

ointikriteerit auttavat analysoimaan kuinka hyvä verojärjestelmä on ja missä tarvitaan kehit-

tämistä. Lisäksi kriteerit auttavat havainnoimaan, kuinka verouudistus tulee vaikuttamaan. 

Kriteereiden kautta voidaan huomata onko uudistus huono, hyvä vai siltä väliltä. Arviointikri-

teereillä tarkoitetaan muun muassa onko verojärjestelmä tarpeeksi tehokas, oikeudenmukai-

nen, hallinnollisesti tehokas ja yksinkertainen ja onko verojärjestelmällä ulkoisvaikutuksia. 

(Myrsky 2012, 77 – 78.) 

 

Tehokkaassa verojärjestelmässä voi ilmetä myös tehokkuustappioita. Tappioita yleensä syn-

tyy, kun veroaste on korkea. On parempi olla alhainen veroaste korkealle tulolle, kuin toisin-

päin. Näin tulon veroaste ei vaikuta markkinoiden toimintaan. Jos tilanne olisi ollut toisin-

päin, eli pieni tulo ja korkea veroaste, silloin veronmaksajan päätöksentekokin muuttuisi. Ve-

rojärjestelmää tehostamalla voidaan verot kohdistaa niin, että taloudellinen toiminta ei 

muuttuisi negatiiviseen suuntaan. Verotukseen voi vaikuttaa myös erilaiset vääristymät. Veron 

vääristyminen aiheutuu sen mukaan, kuinka hinnat vaikuttavat kysyntään ja tarjontaan. Esi-

merkkinä voidaan pitää työpaikkaa. Työntekijän työtuntien määrään ei aiheudu vääristymiä, 

jos verolla ei ole suurta vaikutusta.  Kuitenkin veron korottaminen vaikuttaa työntekijän työ-
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määrään, mikä taas lisää vääristymiä. Verojärjestelmä onkin tehokas, kun tulon verotus ei 

muuta hintoja. Jotta tulojen verotukset eivät aiheuttaisi suuria vääristymiä, voidaan verotus-

ta neutralisoida. Verotuksen ollessa neutraali, verovelvollisen päätöksenteko ei muutu herkäs-

ti. Esimerkkinä voidaan pitää investoinnin neutraliasioiminen. Neutrali investointi ei tällöin 

vaikuta investoinnin määrään eikä rahoitukseen. (Myrsky 2012, 79 – 81.) 

 

Toisena kriteerinä hyvälle verojärjestelmälle voidaan pitää oikeudenmukaista tulonjakoa. On 

kuitenkin otettava huomioon, että tulonjakokin voi aiheuttaa vääristymiä. Jotta verojärjes-

telmä voidaan pitää oikeudenmukaisena, on otettava huomioon verovelvollisen kyky maksaa 

veroa. Sen takia oikeudenmukaista verojärjestelmää on vaikeaa arvioida, verrattuna muihin 

asetettuihin vaatimuksiin. Progressiivisuutta on otettu mukaan verojärjestelmään, koska suu-

rituloisilla on paremmat veronmaksukyvyt kuin pienituloisilla. Progressiivisuudella on haluttu 

tehdä verotus oikeudenmukaisemmaksi. Jotta verotus olisi vielä enemmän oikeudenmukainen, 

on otettu ehtona, ettei kaikkein pienituloisimpia veroteta lainkaan. Progressiivinen verotus 

kasvaa sen mukaan, kun tulotkin kasvavat, koska mitä isommat tulot, sitä parempi on vero-

velvollisen maksukyky. Veron alentamisella on taloudellisen toiminnan kannalta hyvä vaiku-

tus. Kun veroa maksetaan vähemmän silloin jää rahaa kuluttamiseen, joka taas kasvattaa ko-

konaisverotuloja. (Myrsky 2012, 86 – 87; 91.) 

 

Verojärjestelmään vaikuttaa myös erilaisia ulkoisvaikutuksia. Ulkoisvaikutuksia syntyy esimer-

kiksi, kun verot vaikuttavat veronmaksajien käyttäytymiseen, jolloin markkinoidenkin toimin-

ta saa ulkoisvaikutuksia. Verotuksella voidaan myös parantaa joissakin tapauksissa markkinoi-

den toimintaa, kun verotus ei ole kovin korkea. Negatiivisina ulkoisvaikutuksina voidaan pitää 

haittoja, jotka aiheutuvat yrityksen tuotannosta ja kulutuksesta. Ominaisuuksilla pyritään 

myös vähentämään aiheutuvia kustannuksia. Kustannuksia syntyy myös verotulojen keräämi-

sestä. Tavoitteena on löytää keino, jolla verojen kerääminen ja suorittaminen tapahtuu mah-

dollisimman tehokkaalla tavalla. Verohallinnolle aiheutuu verojen keräämisen lisäksi kustan-

nuksia muun muassa verojen määräämisestä, laiminlyötyjen verojen ilmoittamisesta perin-

tään, verojen valvomisesta, verojen maksuista ilmoittamisesta, sekä erillisselvityksen vaati-

misesta verojen maksusta. Tehokkuus on verojärjestelmän tärkein ominaisuus. Jos verojärjes-

telmässä on poikkeuksia ja vähennyksiä, silloin myös tehokkuus laskee. Tehokkuuden lisäksi 

verojärjestelmällä pyritään selkeyttämään verotusta, jotta voidaan vähentää verovelvollisien 

mahdollisuuksia tehdä verosuunnittelua ja veronkiertoa. (Myrsky 2012, 92 – 94.) 

 

Verovelvolliselle on yksinkertaisen verojärjestelmän lisäksi tärkeää verojen ennustettavuus.  

Verovelvollinen voi arvioida taloudellista tilannettaan nyt ja tulevaisuudessa, kun veroja en-

nustetaan. Ennustettavuus myös vaikuttaa kotitalouksien ja yrityksien tämän hetkisiin päätök-

siin. Esimerkiksi ei kannata investoida, jos ennustetaan, että seuraavana vuonna verotusta 

kiristetään lisää. Sijoittajat kiinnittävät yleensä huomiota ennustettavuuteen. Veropolitiikan 
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ennustaminen mahdollistaa verosuunnittelun. Verojen tarkoituksena on pienentää tai jopa 

ehkäistä joitakin tilanteita. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää ympäristöveroa. Ympäristöve-

rotuksen tavoitteena on pienentää saastumisia, vaatimalla tuottajilta ja kuluttajilta maksa-

maan veroa aiheuttamistaan haitoista. Kuitenkin kaikki edellä mainitut hyvän verojärjestel-

män ominaisuudet voivat olla joissakin tapauksissa ristiriidassa keskenään. Ristiriidat voidaan 

kuitenkin ratkaista kompromisseilla. Ristiriita tapauksia on esimerkiksi tulonjako- ja tehok-

kuus-tavoitteet. Siinä tulon jakaminen voi lisätä tehokkuutta, mutta molempien ominaisuuk-

sien tavoitteet ovat kuitenkin ristiriidassa keskenään. Ominaisuuksia arvioidessa on otettava 

huomioon julkisen vallan menojen ja tulojen vaikutukset. (Myrsky 2012, 95 – 97.) 

 

2.2 Yritysverotus 

 

Eri yritys muotoja verotetaan eritavoin. Verotuksessa yritysmuodot voidaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään: yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä maatalouden harjoittajat, henkilöyhtiöt ja 

yhteisöt. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ja maatalouden harjoittajat harjoittavat toimin-

taansa ilman erillistä yhtiötä. Yksityisiä elinkeinonharjoittajia verotetaan luonnollisina henki-

löinä. Verotus on samanlainen riippumatta siitä, saako henkilö tulonsa palkkatulona tai itse-

näisestä tulonhankkimistoiminnasta. Henkilöyhtiöitä, joita kutsutaan myös elinkeinoyhtymiksi, 

ovat avoimet yhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt. Suomessa henkilöyhtiöt eivät ole itsenäisiä ve-

rovelvollisia vaan henkilöyhtiöiden voittojen verotus kohdistetaan yhtiön omistajiin. Yhteisöjä 

ovat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Yhteisöt ovat itsenäisiä verovelvollisia, jotka maksavat vero-

tettavasta tulostaan yhteisöveroa. (Niskakangas 2011, 99 – 101.) 

 

2.3 Tuloverojärjestelmä 

 

Suomessa on käytössä eriytetty tuloverojärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnollisen 

henkilön tulot jaetaan pääomatuloihin ja ansiotuloihin. Pääomatulojen verotuksessa käyte-

tään suhteellista verokantaa ja ansiotulojen verotuksessa progressiivista veroasteikkoa. (Nis-

kakangas 2011, 89.) 

 

2.3.1 Pääomatulo 

 

Pääomatulo on tuloa, joka on syntynyt omaisuuden tuotosta, omaisuuden luovutuksesta saa-

dusta voitosta sekä tulo, joka katsotaan varallisuuden kerryttämäksi. Veronalaista pääomatu-

loa on esimerkiksi vuokratulo, korkotulo, luovutusvoitto sekä osa osakeyhtiöistä saaduista 

osingoista. (Tomperi 2013, 23 – 24.) 

 

Verotettava pääomatulo 
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Verotettava pääomatulo saadaan, kun veronalaisista pääomatuloista vähennetään tulon hank-

kimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot, pääomatuloista vähennettävä tulolähteen 

tappio, asunto-ja opintovelkojen sekä veronalaisen tulon hankkimisesta aiheutuneiden velko-

jen korot sekä pääomatuloista vähennettävä pääomatulolajin tappio. Lisäksi veronalaisesta 

pääomatulosta vähennetään pääomatuloksi luetusta osakaslainasta takaisinmaksettu määrä, 

vastaavasti verovuonna nostettu osakaslaina lisätään veronalaisiin pääomatuloihin. Verotetta-

vasta pääomatulosta maksetaan valtiolle 30 prosenttia veroa 50 000 euroon asti ja 50 000 eu-

roa ylittävästä osuudesta 32 prosenttia. Jos vähennyskelpoisten menoja määrä on suurempi 

kuin veronalaiset pääomatulot, syntyy pääomatulon alijäämä. Laskemalla 30 prosenttia (pää-

omatuloverokanta) verovuonna syntyneestä pääomatulolajin alijäämästä saadaan alijäämähy-

vitys. Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa ja se saadaan vähentää ansiotuloista 

maksettavasta verosta tietyin edellytyksin. Jos alijäämä on suurempi kuin ansiotulojen vero-

tuksessa voidaan vähentää, vahvistetaan ylimenevästä osuudesta pääomatulolajin tappio. 

Tappio on vähennettävissä seuraavan kymmenen vuoden aikana saatavista pääomatuloista. 

(Tomperi 2013, 24 – 25.) 

 

2.3.2 Ansiotulo 

 

Ansiotuloa on tuloa, jonka henkilö on saanut vastikkeeksi omasta työpanoksestaan. Ansiotuloa 

on esimerkiksi palkkatulo, eläketulot sekä osakeyhtiöstä saadun osingon ansiotulo-osuuden 

veronalainen osuus. Verottavasta ansiotulosta maksetaan veroa valtiolle, kunnalle sekä seura-

kunnalla. Valtiolle maksettava vero maksetaan progressiivisen asteikon mukaan. Vuoden 2013 

tuloveroasteikko on taulukossa 1. (Tomperi 2013, 26 – 27.) 

 

Verotettava tulo, euroa Vero alarajan kohdalla, euroa Vero ylimenevästä osuudesta, %

16 100 - 23 900 8,00 6,5

23 900 - 39 100 515,00 17,5

39 100 - 70 300 3 175,00 21,5

70 300 - 100 000 9 883,00 29,75

100 000 - 18 718,75 31,75  

 

Taulukko 2: Tuloveroasteikko vuonna 2013 

 

Kunnallisvero on suhteellinen vero, joka vaihtelee kunnittain. Jokainen kunta päättää vuosit-

tain oman veroprosenttinsa, vuonna 2013 kunnallisverokannat vaihtelevat 16,25 ja 22 prosen-

tin välillä. Keskimäärin vuonna 2013 kunnallisvero on 19,38 prosenttia. Myös kirkollisvero on 

suhteellinen vero ja sitä maksavat evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuu-

luvat. Jokainen seurakunta päättää veroprosenttinsa vuosittain itse, vuonna 2013 kirkollisve-

roprosentit vaihtelevat yhden ja kahden prosentin välillä. (Tomperi 2013, 26 – 27.) 
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2.4 Verouudistuksen tausta ja tavoite 

 

Hallituksessa tehdään koko ajan veromuutoksia. Hallituksessa pidetty äänestys ratkeaa sen 

mukaan, mikä ehdotus on saanut eniten ääniä. Ennen asia ratkaistiin, kun kaksi kolmasosa 

enemmistöä hyväksyi ehdotuksen. Nykyään verolait on säädetty niin, että enemmistöllä voi-

daan hyväksyä ehdotus, koska aikaisempi säännös hidasti tarpeellisia uudistuksia. Verouudis-

tuksia suunnitellaan ja valmistellaan ensiksi valtionvarainministeriön työryhmissä. Työryhmiin 

osallistuu valtiovarainministeriön virkamiehet sekä ulkopuoliset verotuksen asiantuntijat, joi-

ta on kutsuttu erikseen. Työryhmissä laaditaan muistio, jonka pohjalta virkamiehet laativat 

esityksen, joka esitetään sitten hallituksessa. Muistiossa käy ilmi, mitä uudistuksia hallitukses-

sa haluttaisiin tehdä. Ennen esityksen lähettämistä hallitukselle, valtionvarainministeriön on 

päätettävä hyväksytäänkö ehdotus vai ei. Kun ehdotus on tehty ja hyväksytty, se käsitellään 

valtioneuvoston ministeriövaliokunnassa. Ministeriövaliokuntaan osallistuu kaikkien puoluei-

den edustajat ja puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii ministeriövaliokunnassa Suomen 

pääministeri.  Pääministerinä on toiminut vuodesta 2011 Jyrki Katainen. Asiat käsitellään mi-

nisteriövaliokunnassa järjestyksessä, joka on sovittu jo etukäteen. Etukäteen suunniteltua 

järjestystä pyritään noudattamaan mahdollisimman tarkasti. (Niskakangas 2011, 22.) 

 

Veropolitiikan päätöksentekoihin pyrkii vaikuttamaan niin kutsutut ”lobbaajatt” Lobbaajat 

ovat he, joilla on omat kiinnostuksensa ja, jotka ajavat tiettyjen järjestöjen etuja. Esimerkik-

si elinkeinoelämä järjestöillä on lobbaajia, jotka ajavat heidän veroetuja. Lobbaajat ovat 

yleensä vaikutusvaltaisia ja asiantuntevia henkilöitä. Kuitenkin heidän yhteyksiä poliittisiin 

päättäjiin on vaikea huomata. Lobbaajat esiintyvät myös julkisuudessa ja yrittävät sanomal-

laan vaikuttaa sekä politiikkoihin, että äänestäjiin. Jokainen puoluekin hakee äänestäjiensä 

tukea päätöksissä, vaikkei verotuspäätökset yleensä miellytäkään kaikkia kansalaisia. Tuen 

hakeminen kansalaisilta on tärkeätä, koska yritykset, yrittäjät ja muut varakkaat yksityishen-

kilöt ovat yleensä ne, jotka rahoittavat yksittäisten ehdokkaiden ehdokkuuksia vaaleissa. 

(Niskakangas 2011, 23.) 

 

Verouudistuksilla halutaan saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Tavoitteilla tarkoitetaan muun mu-

assa fiskaalisia tavoitteita, kasvupoliittisia tavoitteita, tulonjakopoliittisia tavoitteita, sosiaa-

lipoliittisia tavoitteita, asuntopoliittisia tavoitteita, terveyspoliittisia tavoitteita, suhdannepo-

liittisia tavoitteita, kulttuuripoliittisia tavoitteita, ympäristöpoliittisia tavoitteita ja lisäksi 

monia muitakin tavoitteita. Tässä opinnäytetyössä kerromme kuitenkin vain muutamista edel-

lä mainituista tavoitteista. (Niskakangas 2011, 2 - 3.) 

 

Verojen yksi tavoitteista on julkisen vallan varojen rahoittaminen (fiskaalinen tavoite). Fis-

kaalinen tavoite eli se paljonko tuloa julkinen sektori tarvitsee, asetetaan sen mukaan, kuinka 

suuret ovat julkisen sektorin menot. Fiskaalisen tavoitteen merkitys on kasvanut vuosikymme-
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nen aikana. Syy tähän on väestön ikääntyminen, valtion velkaantuminen ja valtion tehtävien 

muuttuminen. Veropoliittinen tavoitekin on muuttunut siinä määrin, että neutraaliperiaat-

teen merkitys on korostunut vuosien varrella. Veropolitiikka ei voida kuitenkaan pitää täysin 

neutraalina, mutta sitä voidaan yrittää pitää mahdollisimman neutraalina. Toisena tavoittee-

na voidaan pitää ohjaavaa veropolitiikkaa. Jakopoliittinen tavoite on osa ohjaava veropolitiik-

kaa. Jakopolitiikan tavoitteena on tasata verojen jälkeen olevaa tulonjakoa. Tasaamisella 

pyritään vähentämään henkilöiden tulojen eroja toisistaan, suurituloiset maksavat enemmän 

ja pienituloisemmat vähemmän. Tulonjako päätökseen voidaan vaikuttaa sekä tulonsiirroilla 

että pääomatuloverojen verotuksella. Kolmantena tavoitteena voidaan mainita sosiaalipoliit-

tinen tavoite. Sosiaalipoliittisella tavoitteella tarkoituksena on antaa kaikille kansalaisille 

mahdollisuus saada toimeentuloa. Osa tuloista on säädetty verovapaiksi, kuten työttömän 

henkilön saamat sosiaalietuudet. Henkilöillä on myös mahdollisuuksia saada vähennyksiä, ku-

ten invalidi kortin haltijoilla. Sosiaalipoliittisen tavoitteena on myös, etteivät samassa talou-

dessa asuvien tulot vaikuta toisen tulojen verotuksessa. (Myrsky 2012, 99 – 101; 105.) 

 

Kulttuuripolitiikan tavoitteena on, ettei esimerkiksi taidekilpailusta saatua palkintoa lasket-

taisi veronalaiseksi tuloksi. Kulttuuripolitiikan tavoitteena on myös edistää opiskelijoiden 

opiskelua. Opiskelua halutaan tukea myöntämällä opintolainavähennyksiä ja opintorahavä-

hennyksiä. Näin opiskelija ei joudu huolehtimaan taloudellisesta tilanteestaan niin paljoa ja 

keskittyy enemmän opiskeluun. Opiskelua yritetään myös edistää myöntämällä opiskelijoille 

erilaisia stipendejä ja apurahoja. Kasvupolitiikan tavoitteena on verottaa elinkeinotoimintoja. 

Kasvupolitiikan tarkoitus on myös auttaa elinkeinotoimintoja edistämään talouttaan, myön-

tämällä esimerkiksi mahdollisuuksia tehdä poistoja käyttöomaisuushyödykkeistä. Elin-

keinotoimintoja tukemalla pyritään kasvattamaan yrittäjien taloutta, joka taas lisäisi inves-

tointeja. Talouden kasvu kehittyy sen mukaan, kun tuottojen kulutus lisääntyy. Terveyspoli-

tiikan tavoitteena on vähentää haittoja erilaisilla asetetuilla verotuksilla. Terveyspolitiikassa 

asetetaan epäterveellisiin hyödykkeisiin korkea verotus, jotta saataisiin korjattua tai ehkäis-

tyä negatiivisia haittoja. Jäätelöiden, karkkien ja erilaisten makeisten valmistevero, on yksi 

näistä tavoitteista. Lisäksi terveyspolitiikan tavoitteena on vaikuttaa alkoholin ja tupakan 

käyttöön. Suomessa tärkeimmäksi tavoitteeksi on korostumassa ympäristöpoliittinen tavoite. 

Tavoitteena on vähentää ja jopa ehkäistä toimintoja, jotka ovat haitaksi ympäristölle. Yritys-

ten hyödykkeiden tuottamisella tai niiden kuluttamisella voi olla suuri negatiivinen vaikutus 

ympäristöön. Kuluttajien välinpitämättömyys ympäristön saastumisesta aiheuttaa kustannuk-

sia muillekin. Jotta haitoilta voitaisiin välttyä osin, ympäristöpolitiikan on asetettava haitta-

veroa elinkeinotoiminnoille, jotka aiheuttavat saastumisia. Edellä mainitut tavoitteet eivät 

kuitenkaan toimi yksinään, esimerkiksi fiskaalinen tavoite tukee myös terveyspoliittista tavoi-

tetta. (Myrsky, 105 – 109.) 
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2.5 Hallituksen ja valtiovarainministeriön toiminta 

 

Suomen veropolitiikka muuttuu koko ajan ja siihen on vaikuttanut vuosikymmenen aikana mo-

net eri tekijät. Jokaisella puolueella on omat näkemyksenä asiasta ja jokainen puoluekin esit-

tää omia mielipiteitään, jotka ovat heille tärkeitä. Hallituksen neuvottelut aloitetaan vasta 

vaalien jälkeen. Samaan aikaan, kun neuvottelut alkavat, laaditaan hallituksen ohjelma. Oh-

jelmaan kirjataan ne asiat, joita hallituksen olemassa olon aikana aiotaan käydä läpi. Ohjel-

massa on myös veropolitiikka. Ohjelman lisäksi hallituksessa laaditaan toimenpidelista, johon 

on kirjattu ylös veronlainsäädännön muutokset, jotka pyritään vaalikaudella tekemään. Halli-

tuksen pitää lisäksi tarkistaa joka vuosi veronlainsäädäntöä, ettei siinä ole mitään vääristy-

miä. Syy niin sanottuun vuosihuoltoon on, ettei löydy lainsäädäntöjä, jossa on epäselvyyksiä. 

Ohjelmassa on myös sovittu ennalta ohjelman linjauksista. Linjaukset antavat kuvauksen ja 

suunnan, mitä aiotaan käydä läpi milloinkin. Linjauksista sovittaessa hallitus ottaa huomioon 

myös EU:n vaatimukset. Neuvottelussa tehdyn ohjelman lisäksi jokaisella puolueella on omat 

ohjelmansa, joita on laadittu jo ennen vaaleja. Puolueiden lisäksi ulkopuolisetkin järjestöt, 

joilla on omat kiinnostuksensa ohjelman sisältöön, yrittävät nykypäivänä vaikuttaa enemmän 

hallituksen laatimiin ohjelmiin. Hallitus tarvitsee myös työmarkkinajärjestöiltä tuke päätök-

siin, ei riitä pelkästään enemmistöäänestys hallituksessa. (Myrsky, 275 – 276.) 

 

Veropolitiikka on kuitenkin pitkälti valtiovarainministeriön vastuussa. Valtiovarainministeriön 

tehtävänä onkin laatia hallitukselle muun muassa valmiiksi talous- ja finanssipolitiikka, rahoi-

tuspolitiikkaa, työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa, sekä tehdä valtion talousarviota, ja lisäksi 

kehitettävä vielä julkista valtaa. Ministeriön tehtävänä taas on kehittää kuntien taloudellista 

tilannetta ja tarkistaa kuntien lainsäädäntöjä, jos niistä löytyisi jotain kehitettävää.  Ministe-

riö haluaa näin taata toiminnallaan turvallisen kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuden. Valtion-

varainministeriöllä on myös tärkeä vastuu lainsäädäntöjen valmistelussa. (Myrsky 2012, 277.) 

 

3 Osakeyhtiön verotus 

 

Osakeyhtiö on pääomayhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, ellei 

yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Osakeyhtiön toimintaa sääntelee osakeyhtiö ja kirjanpito-

laki. Osakeyhtiö on erillinen oikeushenkilö eivätkä osakkeen omistajat ole vastuussa yhtiön 

veloista ja sitoumuksista muuten kuin osakeyhtiöön sijoitetulla pääomalla. Kuitenkin pieni-

muotoisten osakeyhtiöiden omistajat voivat joutua takaamaan yhtiön lainoja henkilökohtaisel-

la omaisuudellaan tai muilla vakuuksilla. (Ilmoniemi, Järvensivu, Kyläkallio, Parantainen & 

Siikavuo 2009, 80 – 81.) 

 

Osakeyhtiö on osakkeenomistajistaan erillinen itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa vero-

tettavasta tulostaan 24,5 prosenttia yhteisöveroa. Osakeyhtiön maksama vero jaetaan veron-
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tilityslain mukaisesti. (Tomperi 2013, 45.) Vuonna 2013 yhteisövero jaetaan seuraavalla taval-

la: valtiolle 68,16 %, kunnalle 29,49 % ja seurakunnille 2,35 % (Valtiovarainministeriö 2013f). 

 

Osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osakkeenomistajalle. Yhtiössä voi 

kuitenkin olla toisistaan oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan poikkeavia osakkeita, tällöin 

osakkeiden erot on käytävä ilmi yhtiöjärjestyksestä. (Ilmoniemi ym. 2009, 80 – 81.) 

 

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämi-

sestä. Lisäksi hallitus huolehtii yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämi-

sestä. Hallituksen lisäksi osakeyhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on huolehtia 

osakeyhtiön juoksevasta hallinnosta. Mikäli osakeyhtiöllä ei ole toimitusjohtajaa, hallitus huo-

lehtii myös osakeyhtiön juoksevasta hallinnosta. Hallitukseen kuuluu yhdestä viiteen varsinais-

ta jäsentä, jos varsinaisia jäseniä on vähemmän kuin kolme on hallitukselle lisäksi nimettävä 

ainakin yksi varajäsen. (Ilmoniemi ym. 2009, 91.) 

 

Jokainen osakkeenomistaja on oikeutettu osallistumaan osakeyhtiön yhtiökokoukseen, jossa 

osakkeenomistajat voivat käyttää päätäntävaltaansa. Varsinainen yhtiökokous on järjestettä-

vä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiöko-

kouksessa päätetään muun muassa taseen vahvistamisesta ja yhtiön voiton käyttämisestä. 

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä esimerkiksi, jos hallitus näkee siihen olevan 

aihetta tai jos tilintarkastaja vaatii sitä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelemiseksi. (Il-

moniemi ym. 2009, 86 – 87.) 

 

3.1 Verotettavan tulon laskeminen 

 

Verotettavaa tuloa laskettaessa perustana on yrityksen tuloslaskelman osoittama tilikauden 

tulos. Tilikauden tulokseen tehdään oikaisuja, jotta saadaan yrityksen todellinen verotettava 

tulo. Tuloslaskelman osoittamaan voittoon tai tappioon lisätään ennakkoon maksetut tulove-

rot sekä muut vähennyskelpoiset kulut, verovapaat tuotot vähennetään tuloslaskelman tulok-

sesta. Jaksotuksesta johtuvat oikaisut sekä muut lisäykset tai vähennykset otetaan myös huo-

mioon. Jos yhtiöllä on vahvistettuja tappioita, ne voidaan vähentää verotettavasta tulosta 10 

vuoden ajan. Tämän jälkeen saadaan lopullinen verotettava tulo. (Tomperi 2012, 196 – 197.) 
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Tuloslaskelman voitto/tappio

 + Tuloverot

 + Muut vähennyskelvottomat kulut

 - Verovapaat tuotot

 +/- Jaksotuksesta johtuvat oikaisut

 +/- Muut lisäykset tai vähennykset

 = Verotettava tulo

 - Vahvistetut tappiot

 = Lopullinen verotettava tulo  

 

Kuvio 3: Verotettavan tulon laskeminen (Tomperi 2012, 196.) 

 

3.2 Vähennyskelpoiset menot ja verovapaat tulot 

 

Tulon hankkimisesta sekä säilyttämisestä aiheutuvat menot ovat elinkeinotoiminnan verotuk-

sessa vähennyskelpoisia. Vähennyskelvottomia menoja ovat rangaistusluonteiset seuraamuk-

set, puolet edustusmenojen määrästä sekä tuloverot. Tuloverot eivät ole verotuksessa vähen-

nyskelpoisia, koska ne eivät aiheudu tulon hankkimisesta eivätkä tulon säilyttämisestä. Myös 

pääomasijoituksina pidetyt erät ovat vähennyskelvottomia. Verovapaita tuloja osakeyhtiölle 

ovat saadut osingot tietyin poikkeuksin (luku 3.4.1.). (Tomperi 2010, 196–197.) 

 

Vähennyskelvottomia menoja ovat verovapaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheu-

tuneet menot. Myös verovelvollisen puolison sekä alle 14 vuotiaan lapsen palkat, eläkkeet 

sekä muut etuudet ovat vähennyskelvottomia. Vähennyskelvottomia ovat sähkö-, tele-, vesi-, 

viemäri- ja kaukolämpöverkkoon liittymismaksut, jotka palautetaan verkosta erottaessa. Li-

säksi leimavero avoimesta kirjeestä tai muusta sellaisesta aisakirjasta, jolla annetaan arvoni-

mi, vaikka henkilön todellinen virka ei sitä seuraa. Myös konsernituki sekä muut ilman vasta-

suoritusta suoritettavat menot, jotka parantavat yhtiön taloudellista asemaa ovat vähennys-

kelvottomia. Lisäksi yhtiön maksamat lahjukset sekä niiden luonteiset edut ja osakeyhtiön 

omista osakkeista suorittama määrä ovat vähennyskelvottomia. (Ossa 2011, 123 – 124.) 
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3.3 Osakkeen matemaattinen arvo 

 

Osakkeen matemaattista arvoa käytetään määrittämään luonnollisen henkilön listaamatto-

masta osakeyhtiöstä saamaan osingon jakautumista eri tulolajeihin, pääoma- ja ansiotuloon. 

Osakeyhtiön osakkeen matemaattinen arvo saadaan, kun yhtiön nettovarallisuus jaetaan yhti-

ön osakkeiden lukumäärällä, laskemisessa käytetään verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätök-

sen mukaisia arvoja. Yhtiön itse omistamat osakkeet jätetään huomioimatta matemaattista 

arvoa laskettaessa. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. 

(Tomperi 2013, 174 – 175.) 

 

Nettovarallisuutta laskettaessa yhtiön velkana pidetään taseen vieraaseen pääomaan merkit-

tyä erää. Myös pääomalaina lasketaan yhtiön velaksi, mikäli se on taloudelliselta luonteeltaan 

vierasta pääomaa. (Vilkkumaa 2012, 135.) Nettovarallisuutta laskettaessa yhtiön velat arvos-

tetaan nimellisarvoisina, ulkomaanvaluuttaiset velat arvostetaan pääsääntöisesti tilinpäätös-

päivän kurssin mukaisesti. Jos velka on sidottu indeksiin, arvostetaan se muuttuneen indeksi-

arvon perusteella. (Koponen 2011, 274 - 277.) 

 

Nettovarallisuutta laskettaessa yhtiön varoiksi luetaan yhtiön käyttöomaisuus, vaihto-

omaisuus, sijoitusomaisuus ja rahoitusomaisuus sekä yhtiön muu omaisuus. Lisäksi pitkävai-

kutteiset menot, joilla on varallisuusarvoa, lasketaan yhtiön varoihin. Varat arvostetaan varo-

jen tuloverotuksessa poistamatonta hankintamenoa vastaavalla arvolla. Yhtiön tilinpäätöstie-

doista voidaan hyödyntää varoja arvostettaessa, jos ne eivät poikkea tuloverotuksen mukaisis-

ta arvoista. Poikkeuksena ovat käyttöomaisuuskiinteistöjen, -rakennusten, -rakennelmien se-

kä arvopapereiden arvostaminen. Edellä mainittujen kohdalla käytetään varoja arvostettaessa 

vertailuarvosta ja tilinpäätöksen mukaisesta hankintamenosta suurempaa. Kiinteistöjen koh-

dalla vertailu vertailuarvon ja hankintamenon välillä tehdään jokaisen kiinteistön kohdalla 

erikseen. Vastaavasti arvopapereiden kohdalla vertailu tehdään arvopapereiden yhteenlaske-

tun hankintamenon ja vertailuarvon välillä. (Vilkkumaa 2012, 134 – 135.) 

 

3.4 Suoritukset osakkeenomistajille 

 

Osakeyhtiö voi jakaa voittoaan omistajilleen osinkona, osakaslainana, työperäisenä osinkona 

sekä osakkeiden takaisinostona.  

 

3.4.1 Osinko 

 

Osingonjaosta päätetään yhtiön yhtiökokouksessa. Osingonjaon lisäksi yhtiökokouksessa käsi-

tellään ja lopuksi hyväksytään edellisen tilikauden päätöstä. Yhtiökokouksen hallitus valmis-

taa ehdotuksen osingonjaosta ennen sen hyväksymistä, joka sitten kirjoitetaan ylös hallituk-
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sen toimintakertomuksessa. Toimintakertomusta laaditaan vaan siinä tapauksessa, kun yhtiön 

kaksi seuraavaksi mainittua vaatimusta täyttyy. Toimintakertomuksen tekemisen edellytykse-

nä on, että yhtiön liikevaihto on 7 300 000 euroa, taseen loppusumma on 3 650 000 euroa tai 

palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä. Ennen lopullisen päätöksen antamista osingonjaos-

ta, osakeyhtiön tilitarkastajan tai tilitarkastajien on tarkistettava tilinpäätöstä. (Koponen 

2012, 9.) 

 

Yhtiökokouksessa on otettava huomioon osinkojaosta päätettäessä osakeyhtiön tilikauden 

päättymisen jälkeiset tapahtumat, kuten kerääntyneet velat tai muut suoritukset. Osingon 

määrä pienentyy sen mukaan, kuinka hyvä on osakeyhtiön maksukyky. Osingonjakoa jaetaan 

sen verran, ettei vaaranna kuitenkaan yhtiön maksukykyä. Osingon enimmäismääräksi voidaan 

asettaa se osuus, joka jää vähennysten jälkeen. Osinkoa vähentävät myös edellisen tilikauden 

tappio ja samana vuonna jaettu vapaa oma pääoma. Osinkoa ei tarvitse välttämättä maksaa 

kerralla osingonsaajille, mahdollisuutena on maksaa erissä. Yhtiökokouksessa päätetään mää-

rän lisäksi maksun ajankohtaa. Maksamisajankohdan jättäminen pois yhtiökokouksessa, pakot-

taa osakeyhtiön maksamaan osingot heti, kun yhtiökokous on hyväksynyt osingonjaon päätök-

sen.  Osinkoa voidaan päättää yhtiökokouksessa maksavan muunakin kuin rahana. Rahojen 

tilalle osakkaille voidaan luovuttaa yhtiön omistamia arvopapereita tai muuta omaisuutta, 

jonka yhtiö voi luovuttaa. (Koponen 2012, 11 – 13; 16.) 

 

Osingonjako vaihtelee sen mukaan minkä tyyppinen on osakeyhtiö sekä kuka on osingonsaaja. 

Osinko voidaan saada listatulta osakeyhtiöltä (Oyj) tai listaamattomalta osakeyhtiöltä (Oy). 

Osingonsaajana voi olla luonnollinen henkilö tai toinen osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kunta. 

Osingosta maksetaan veroa sinä vuonna, kun osakas on voinut nostaa osinkoa, vaikkei sitä nos-

taisikaan. (Veronmaksajien Keskusliitto ry 2013a.) 

 

Luonnollinen henkilö osingonsaajana 

 

Listaamattoman yhtiön osinko on luonnolliselle henkilölle verotonta tuloa, jos osingon määrä 

ei ylitä osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 9 prosentin vuotuista tuottoa. Verotonta 

osinkoa voi saada kuitenkin enintään 60 000 euroa vuodessa, tässä otetaan huomioon henkilön 

osingot kaikista omistamistaan yhtiöistä. Tämän 60 000 euron yli menevästä osuudesta 70 pro-

senttia on verotettavaa pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Osakkeen mate-

maattiselle arvolle lasketun 9 prosentin tuoton ylittävältä osuudelta osinko on 70 prosenttia 

ansiotuloa ja 30 verovapaata tuloa. Ansiotulon verotus on progressiivinen. Listaamattoman 

yhtiön osingon verotus on kuvattu kuviossa 4. (Tomperi 2013, 47 – 49.) 
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Yritys maksaa veroa 24,5% tuloksestaan

Verotonta osinkotuloa 9% Verottoman osan yli menevästä

nettovarallisuudesta laskettuna, osingosta 70% ansiotuloa ja 30%

kuitenkin enintään 60 000 euroa verovapaata

60 000 euron rajan ylittävästä

osingosta 70% pääomatuloa ja 30% 

verovapaata  

 

Kuvio 4: Luonnollisen henkilön listaamattomasta yhtiöstä saatavan osingon verotus. 

 

Julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä luonnollisen henkilön saamasta osingosta 30 prosenttia 

on verovapaata ja 70 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa. Pääomatulovero on 30 pro-

senttia 50 000 euroon asti ja 50 000 euron ylittävältä osuudelta 32 prosenttia. Luonnollisen 

henkilön listatusta yhtiöstä saatavan osingon verotus on esitetty kuviossa 5. (Tomperi 2013, 

47.) 

 

Yritys maksaa veroa 24,5% tuloksestaan

 Osingosta70 % verotettavaa Osingosta 30 % verovapaata

 pääomatuloa

 

Kuvio 5: Luonnollisen henkilön listatusta yhtiöstä saatavan osingon verotus. 

 

Osakeyhtiö osingonsaajana 

 

Listatun yhtiön saama osinko sekä toisesta listatusta yhtiöstä että listaamattomasta yhtiöstä 

on verovapaata. Listaamattoman yhtiön toisesta listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on 

kokonaisuudessaan verovapaata. Listaamattoman yhtiön listatusta yhtiöstä saamasta osingosta 

25 prosenttia on verovapaata ja 75 prosenttia on verotettavaa tuloa, josta yhteisövero on 

24,5 %. Osinko on kuitenkin kokonaan verovapaata tuloa, jos listaamaton yhtiö omistaa vähin-

tään 10 prosenttia listatun yhtiön osakkeista. (Tomperi 2013, 50 – 51.) 

 

Ulkomailta saatu osinko 
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Osingonsaaja maksaa ulkomailta saaduista osingoista veroa samalla tavalla, kuin kotimaasta 

saaduista osingoista. Osinko on kuitenkin saatava EU:n jäsenvaltiosta tai Suomen kanssa vero-

sopimuksen tehdystä valtiosta. Lopullinen verotus kuitenkin vaihtelee maittain, riippuen 

maan osinkoverotuksesta.  Yhtiön kotivaltio perii osingoista lähdeveroa, jonka suuruus riippuu 

siitä, mitä verosopimuksessa on sovittu. Komissio julkaisee vuosittain Euroopan yhteisöjen 

virallisessa lehdessä jäsenvaltioiden ilmoituksista koostuvan listan. Jos osingonsaaja on saanut 

osinkoa muualta ulkomaiselta yhtiöltä, kuin yhteisön jäsenmaassa tai verosopimusvaltiossa 

sijaitsevalta yhtiöltä, osingonsaaja maksaa osingosta kokonaan ansiotulona. (Koponen 2012, 

22.) 

 

Työperäinen osinko 

 

Työperäinen osinko koskee tilannetta, jossa osingon jako perusteena on osingonsaajan työpa-

nos. Tässä tapauksessa osinko verotetaan työn tehneen henkilön ansiotulona, joko palkkana 

tai työkorvauksena. Työperäistä osinkoa käsitellään kuten palkkaa, joten osingon maksavalla 

yhtiöllä on ennakonpidätysvelvollisuus sekä velvollisuus maksaa työnantajan sosiaaliturvamak-

su. Työperäisestä osingosta voi olla verovelvollinen osingonsaajan lisäksi myös osingonsaajan 

lähipiiriin kuuluva henkilö, mikäli hänen työpanostaan on käytetty osingonjaon perusteena. 

(Koponen 2011, 271 – 272.) 

 

Työpanokseen perustuvan osingon verotussäännöt koskevat myös tilanteita, joissa osingon 

saajana on holdingyhtiö. Holdingyhtiön saama osinko verotetaan työperäisenä osinkona, jos 

holdingyhtiön saaman osingon määrä on erilainen suhteessa muihin osingonsaajiin ja se johtuu 

esimerkiksi holdingyhtiön omistajan suorittamasta työpanoksesta. Tässä tapauksessa verotuk-

sessa holdingyhtiön osinkotuloista siirretään työperäisen osingon verran työpanoksen suoritta-

neen henkilön henkilökohtaisiksi ansiotuloiksi. (Koponen 2011, 271 – 273.) 

 

3.4.2 Osakaslaina 

 

Osakaslaina on osakeyhtiön antama rahalaina yhtiön lähipiiriin kuuluvalle henkilölle. Lähipiiri-

suhde perustuu henkilön määräysvaltaan yhtiössä, vaikutusvaltaan liiketoimintaan tai talou-

teen koskevissa asioissa tai osakkuusyrityksen asemaan. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat lisäksi yhti-

ön johto ja heidän lähipiiri sekä henkilöt, jotka omistavat suoraan tai välillisesti merkittävän 

osuuden yhtiöstä ja heidän lähipiiri. (Koponen 2011, 158.) 

 

Osakaslaina on pääomatuloa, jos osakas ei ole maksanut yhtiöstä saamaansa lainaa saman ka-

lenterivuoden aikana takaisin yhtiölle. Jos lainansaaja, hänen perheenjäsenensä tai lainansaa-

ja ja hänen perheenjäsenet omistavat yhteensä vähintään 10 prosenttia lainaa antavan yhtiön 

osakkeista tai heillä on 10 prosenttia lainaa antavan yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimää-
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rästä, verotetaan laina pääomatulona. Osakaslainoista, jotka verotetaan pääomatulona, ei 

tarvitse maksaa korkoa. Muussa tapauksessa verottaja edellyttää, että osakaslainasta makse-

taan korkoa. Mikäli osakaslainasta ei peritä korkoa, vaikka verottaja edellyttää tai korko on 

alhainen, sovelletaan verotuksessa peitellyn osingonjaon säännöstä. Kohtuullinen korko osa-

kaslainalle on valtiovarainministeriön peruskorko. Valtionvarainministeriön vahvistama perus-

korko ajalle 1.1. - 30.6.2013 on 0,75 prosenttia (Valtiovarainministeriö 2013c). (Koponen 

2011, 160 – 163.) 

 

3.4.3 Osakkeiden takaisinosto 

 

Osakkeiden takaisinostossa yritys ostaa voitonjakokelpoisilla varoillaan omia osakkeitaan. Yri-

tys ostaa osakkeet osakkeenomistajilta pörssihintaan tai sen ylittävään hintaan. Osakkeiden 

takaisinoston myötä yrityksen osakekohtaiset tunnusluvut paranevat osakkeiden määrän vä-

hentyessä. Myös yrityksen pääomarakenne muuttuu, käteisvarat muuttuvat omaksi pääomaksi. 

(Salparanta 2013.) 

 

Kun yritys ostaa osakkeita takasin, osakkeenomistajat eivät hyödy tästä suoraan osingonjaon 

tapaan. Osakkeenomistajat hyötyvät osakkeiden takaisinostosta jäljelle jäävien osakkeiden 

arvon nousun myötä. Myös osakkeiden takaisinostossa verotus kohdistuu osakkeenomistajaan 

vasta tämän myydessä arvoaan nostaneet osakkeet. (Salparanta 2013.) 

 

3.5 Peitelty osingonjako 

 

Peitelty osingonjako tarkoittaa rahanarvoista etuutta, jonka osakkeenomistaja saa osakkuus-

aseman perusteella kokonaan vastikkeetta tai tavallisesti poikkeavana hinnoitteluna (Tompe-

ri, 60). Peiteltyä osingonjakoa on yhtiön varojen voitonjaon tapainen jakaminen osakkeen-

omistajille ilman osingonjaon muotovaatimuksia. Esimerkiksi tilanteet, joissa yhtiö ostaa 

osakkeenomistajan omaisuutta ylihintaan tai osakkeenomistajan yksityisiä kuluja kirjataan 

yhtiön kuluiksi, ovat peiteltyä osingonjakoa. Peitellyn osingon saajina voivat olla osakkeen 

omistajan lisäksi myös osakkeenomistajan puoliso, lapsi, vanhempi, muu omainen tai konser-

nin emoyhtiö. (Vilkkumaa 2012, 111.) 

 

4 Veromuutokset 

 

Suomessa on toteutettu eri hallituksien aikana monia verouudistuksia. Ensimmäinen merkittä-

vä verouudistus tehtiin autonomian aikana 1840- luvulla, kun veroluvut muutettiin veroruplik-

si. Toinen verouudistus tehtiin 1880- luvulla ottamalla käyttöön tuloverotus. Tulovero määrät-

tiin sen mukaan, kuinka suuret olivat henkilön tai yhtiön tulot, josta sitten veronmaksajat 

maksoivat tietyn summan veroa. Vasta vuonna 1993 pääoma- ja ansiotulo erotettiin toisis-
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taan. Ansiotulojen verotus määräytyi progressiiviseen taulukon mukaan, kun taas pääomatu-

lon verotus määräytyi kiinteän verokannan mukaan. (Verohallinto 2009.) 

 

4.1 Veromuutokset vuodelle 2013 

 

Uudistuksia tehtiin pääomatulojen verotuksessa vuonna 2012, jolloin veroprosentti nostettiin 

30 prosenttiin, kun aikaisemmin se oli ollut 28 prosenttia. Yli 50 000 euron ylimenevästä 

osuudesta maksettaisiin 32 prosenttia veroa. Samana vuonna yhteisöveroprosentti laskettiin 

28 prosentista 24,5 prosenttiin. Yhteisövero ja pääomatuloverotus pysyivät samana myös 

vuonna 2013. Muita muutoksia tehtiin arvonlisäverokannoissa. Hallitus nosti kaikkia arvonli-

säverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä. Syy korottamisella, oli hallituksen tavoite saada ar-

vonlisäveroista verotuloa 830 miljoona euroa. Muutoksia tehtiin myös ansiotulon progressio 

taulukossa. Progressioportaan ylimmäksi portaaksi nostettiin 100 000 euroon. Portaikon yli-

menevästä tulosta maksettaisiin veroa tällöin 31,75 prosenttia. Ansiotuloveron muuttamisen 

arvioidaan tuottavan verotuloa 30 miljoonaa euroa. (Veronmaksajien Keskusliitto ry 2013b.) 

 

Talousarvioesityksen mukaan Suomen talouden arvioidaan kasvavan hitaasti vuonna 2013. Ta-

louden kasvun arvioidaan olevan vuonna 2013 pitkälti kuluttajien varassa. Talouden laskuun 

uskotaan vaikuttavan työssäkäyvien suhde eläkeläisiin sekä epäluotettavat talousnäkymät. 

Kun työssäkäyviä on vähemmän kuin eläkeläisiä, julkisella vallalla ei ole tarpeeksi tuloa mak-

sa eläkeitä. Edellä mainitujen vaikutuksien arvioidaan myös vaikuttavan investointeihin.  

Yritykset eivät tee investointeja, jos talousnäkymät ovat epävarmoja ja muuttuvat koko ajan. 

Valtion talousarvioesityksen mukaan talouden ja valtion rahoittaminen ei tule riittämään. Jul-

kisen vallan velan arvioidaan nousevan yli 110 miljardiin euroon ja julkisyhteisön velka suh-

teessa kokonaistuotantoon tulee kohoamaan jopa 55 prosenttiin. (Valtiovarainministeriö 

2013e.) 

 

Valtion talousarvioesityksen mukaan verotuloa yritetään kasvattaa asettamalla lisää verouu-

distuksia. Vuoden 2013 verouudistuksien uskotaan kasvattavan valtion verotuloja noin 5 pro-

senttia. Verotuloa pyritään myös kasvattamaan vuoden 2013 verouudistuksilla, jotka on mai-

nittu seuraavasti; 

 

 Yleisradioveron lisääminen 

 eläketuloille lisätään uusi lisävero, joka on 6 prosenttia, 45 000 euron ylittävästä 

osasta 

 perintö- ja lahjaveroasteikkoon tehdään muutoksia, ylimääräinen porras on 1 000 000 

euroa, siitä yli menevä vero on I veroluokassa 19 % ja II veroluokassa 35 % 

 asuntokaupan varainsiirtovero nostetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin 
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 asuntolainan velan korkojen vähennyskelpoinen osuus pienenee 85 prosentista 80 pro-

senttiin 

 vapaaehtoisen eläkkeen ja PS- tilien ikäraja nostetaan 68 vuoteen, kun aikaisemmin 

se oli 63- vuotta 

 kilometrikorvauksia leikataan 5 prosentilla 

 vakuutusrahoista poistetaan mahdollisuus saada verohuojennusta 

 kotitalousvähennystä voidaan tehdä myös ulkomailla tehdystä työstä (Valtiovarainmi-

nisteriö 2013e.) 

 

Seuraavassa kuviossa esitetään, kuinka paljon Suomen yhteisövero on suhteessa muihin mai-

hin. Kuvion avulla voidaan vertailla myös muiden maiden yhteisöveroja toisiinsa. Vaikka yhtei-

söveroa pienennettäisiin vuoden 2014 verouudistuksessa, se ei kuitenkaan ole kovin lievä ve-

ronmaksajalle eikä julkiselle sektorille aiheudun tuloveron menetystä merkittävästi. 

 

Kuvio 6: Yhteisöverokannat EU:ssa vuonna 2013, % (Veronmaksajien keskusliitto ry 2013c.) 

 

Kuviossa 6 huomaamme, että vuoden 2013 yhteisövero ei ole kovin korkea muihin maihin näh-

den. Esimerkiksi Belgialla on 33,99 prosenttia, joka on korkeampi kuin Suomen. Suomen yh-

teisövero laskeminen 24,5 prosentista 20 prosenttiin tulee olemaan muihin maihin nähden 

myös vuonna 2014 keskitasoa. Korkein yhteisövero kuvion mukaan on Maltalla. Yhteisöverotus 

on kuvion mukaan 10 prosentin ja 35 prosentin välillä. Kyproksella on lievin yhteisöverotus. 

Suomen yhteisöverotus on muuttunut vuodesta 2004 vuoteen 2013, 29 prosentista 24,5 pro-



 30 

senttiin. Vuonna 2005 vuoteen 2011 verotus pysyi samana 26 prosenttia pitkään. Vasta vuonna 

2012 yhteisöverotus pienennettiin. Suomen yhteisöverokanta on pysynyt koko ajan alempana 

suhteessa EU:n keskiarvoon vuodesta 1995 vuoteen 2012. (Veronmaksajien Keskusliitto ry 

2013c.) 

 

4.2 Verosuunnittelusta veron kiertämiseen 

 

Maailmassa yhdeksi tärkeimmäksi ongelmaksi on tullut harmaa talous, veron kierto ja veropa-

ratiisit. Euroopan unionin jäsenmaat ovat pitämässä toukokuussa kokouksen, jossa käydään 

läpi veron kierron ehkäisymenetelmiä. Yksi menetelmistä on toimiminen yhteistyössä toisten 

jäsenmaiden kanssa. Yhteistyöllä halutaan estää suuryrityksien veron kiertoa. Yhteistyön arvi-

oidaan lisäävän EU:n jäsenmaiden verotuloja. (Talouselämä 2013.) 

 

Verosuunnittelussa yrityksen veronmaksaja suunnittelee verojensa minimointia. Veronmaksaja 

valitsee edullisimman toimenpiteen, jolla veroja saadaan tarpeeksi minimoitua. Lisäksi vero-

suunnittelulla voidaan ennakoida yrityksen verotusta. Verosuunnittelussa on kuitenkin valitta-

va ne vaihtoehdot, jotka ovat hyväksyttyjä verotuksessa. Verosuunnittelu on veronkiertämistä 

silloin, kun veronmaksaja valitsee ei-hyväksyttyjä vaihtoehtoja. Veronkierrossa veronmaksaja 

pyrkii minimoimaan veronsa, ilmoittamalla tuntemattomia veroetuja, jotka eivät kuulu yrityk-

selle tai ovat laissa vieraita. Nämä tuntemattomat veroedut ovat laittomia veroetuja. Verojen 

minimoinnin suunnittelu on sallittua verosuunnittelussa, mutta ilmoittaminen veroeduista, 

jotka eivät kuulu yritykselle on veronkiertämistä. On kuitenkin vaikeata havaita milloin vero-

suunnittelusta on siirrytty veron kiertämiseen. Veroparatiisit ja harmaa talous kuuluvat yleen-

sä veron kiertämiseen. (Verohallinto 2013b.) 

 

Euroopan unionin jäsenmaiden pitämässä Euroopan neuvostossa käytiin toukokuussa läpi ve-

ronkiertämistä.  Neuvoston tarkoituksena oli parantaa automaattisten pankkitietojen jakamis-

ta maiden välillä. Neuvoston mukaan maiden välisellä pankkitietojen jakamisella, voidaan 

estää veron kiertämistä. EU- maiden arvioidaan menettävän veronkierron takia 1 miljardia 

euroa joka vuosi. (Kepa 2013.) Euroopan komission mukaan vuosittain menetetyt verotulot on 

tallennettu veroparatiiseihin. Ilmoittamatta jätettyjen verojen osuuden arvioidaan olevan 

enemmän, kuin kaikkien jäsenmaiden julkisten sektoreiden velat yhteensä. Komissio ehdotti 

automatisoitujen pankkitietojen luovuttamisen koskevan myös osinko- ja pääomatuloja. (Eu-

roopan komissio 2013.) 

 

5 Hallituksen kaavailemat veromuutokset vuodelle 2014 

 

Hallitus sopi 21.3.2013 valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017. Kasvua ja kilpailukykyä 

pyritään edistämällä yhteisöverokannan laskemisella sekä osinkoverojärjestelmän uudistami-
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sella. Näiden uudistusten myötä verotuksen painopiste siirtyy yrityksen tuloksen verotuksesta 

yrityksen ulos jaettujen voittojen (osinkojen) verottamiseen. (Valtioneuvosto 2013.) 

 

5.1 Yritysverotus 

 

Hallitus on sopinut yhteisöveron laskemisesta nykyisestä 24,5 prosentista 20 prosenttiin vuo-

den 2014 alusta lähtien. Hallitus uskoo yhteisöveron alentamisella olevan merkittäviä talous-

kasvua edistäviä vaikutuksia. Yhteisöveron laskemisen tavoitteena on vahvistaa yritysten kas-

vupotentiaalia sekä vauhdittaa yritysten tekemiä investointeja. Tavoitteena on myös luoda 

yrityksiin uusia työpaikkoja sekä huolehtia yritysten palkanmaksukyvystä. (Valtioneuvosto 

2013, 30.) 

 

Hallituksen kehyspäätös sisältää toisaalta myös yritysten verotusta kiristäviä päätöksiä. Yritys-

ten verotusta on kiristettävä, jotta yhteisöveron veropohjaa saadaan laajennettua. Yritysten 

verotusta kiristetään poistamalla edustusmenojen vähennyskelpoisuus vuoden 2014 alusta se-

kä rajoittamalla yritysten korkomenojen vähennysoikeutta lisää vuoden 2014 alusta alkaen. 

Hallitus on päättänyt myös muuttaa pitkäaikaisten investointien poistojen verotuksen hyödy-

kekohtaiseksi. Lisäksi hallituksen päättämät verokannustimet vuosille 2013–2015 tutkimus- ja 

kehitystoimintaan ja tuotannollisten investointien korotetut poisto-oikeudet poistetaan vuo-

delta 2015. (Valtiovarainministeriö 2013d, 30.) 

 

5.2 Osinkojen verotus 

 

Hallitus on kaavaillut nostaa luonnollisen henkilön pörssiyhtiöstä saaman osingon veronalaisen 

pääomatulo-osuuden 85 prosenttiin. Hallitus on myös sopinut laskevansa pääomatulojen prog-

ressiorajaa 50 000 eurosta 40 000 euroon. Rajan alittavalta osuudelta pääomatulojen veropro-

sentti on 30 prosenttia ja rajan ylittävältä osuudelta 32 prosenttia. (Valtiovarainministeriö 

2013d, 30.) Kuviossa 7 on laskettu uudistuksen vaikutus luonnollisen henkilön listatusta yhtiös-

tä saadun osingon verotukseen. Esimerkissä osingon suuruus on 100 000 euroa. Verouudistuk-

sen myötä osakkeenomistajan käteen jäävä osinko pienenee 100 000 euron osingossa 5 000 

euroa, prosentuaalisesti osingon käteen jäävä osuus pienenee 6,4 prosenttia. 
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Luonnollinen henkilö saa osinkoa 100 000  euroa

 vuosi 2013

Verotonta 30 % 30 000     

Verollista 70 % 70 000     

50000 euroon asti vero 30 % 15 000     

ylimenevältä osuudelta 32 % 6 400       

veroa yhteensä 21 400     

Osingosta jää käteen 78 600     

vuosi 2014

Verotonta 15 % 15 000     

Verollista 85 % 85 000     

40000 euroon asti vero 30 % 12 000     

ylimenevältä osuudelta 32 % 14 400     

veroa yhteensä 26 400     

Osingosta jää käteen 73 600      

 

Kuvio 7: Hallituksen kaavaileman osinkoverouudistuksen vaikutus luonnollisen henkilön lista-

tusta yhtiöstä saatuun osinkoon. 

 

Hallituksen kaavaileman uudistuksen myötä listaamattomista yrityksistä saadut osingot vero-

tetaan aina pääomatulona. Verouudistuksen myötä listaamattomista yrityksistä saatujen osin-

kotulojen 60 000 euron verovapaa raja poistuu. Listaamattomasta yhtiöstä saadusta osingosta 

25 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa, kun osinko vastaa enintään osakkeen matemaat-

tiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin tuottoa sekä on enintään 150 000 euroa. Tämän 

ylimenevästä osuudesta 85 prosenttia on verotettavaa pääomatuloa. Hallituksen kaavailema 

muutos listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotukseen on kuvattu kuviossa 8. (Valtiova-

rainministeriö 2013d.) 
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Yritys maksaa veroa 20% tuloksestaan

Osingosta, joka vastaa osakkeen

matemaattiselle arvolle laskettua 8%

vuotuista tuottoa ja on enintään 

150 000 euroa 25% on pääomatuloa

ja 75% verovapaata

Ylimenevästä osingoista 85% 

pääomatuloa ja 15% verovapaata  

 

Kuvio 8: Hallituksen kaavailema muutos listaamattoman yhtiön osingon verotukseen 

 

5.3 Muutosten vaikutukset 

 

Yhteisöverokannan alentamisen on arvioitu aiheuttavan vuositasolla noin 870 miljoonan euron 

verotulon menetyksen. Lisäksi yhteisö-ja osinkotuloverotuksen muutokset kannustavat listaa-

mattomien yhtiöiden omistajia osingon maksun sijaan palkan maksuun, tämä vuoksi yhteisö-

veropohja pienenee. Yhteensä yhteisöverokertymän arvioidaan vähenevän noin 960 miljoonaa 

euroa. Osinkotuloverotuksen muutosten arvioidaan lisäävän verotuloja noin 390 miljoonalla 

eurolla. (Valtiovarainministeriö 2013d, 30.) 

 

Kuviossa 9 on esitetty esimerkki veromuutosten vaikutus listatun yhtiön osingon määrään sekä 

jaettavan osingon verotukseen. Esimerkissä oletetaan, että yhtiö jakaa koko voiton osinkoina 

osakkeenomistajalle. Jaettavissa oleva osinko kasvaa yhteisöverokannan laskiessa, esimerkissä 

60 000 euron verotettavalla tulolla yhtiön jaettava osinko kasvaa 2 700 euroa. Vuonna 2013 

jaettavasta osingosta maksetaan 9 513 euroa veroa ja vuonna 2014 vastaava summa on 12 256 

euroa. Yhteensä veroja maksetaan vuonna 2013 24 213 euroa ja vastaavasti vuonna 2014 

24 256 euroa. Maksettavien verojen prosentuaalinen osuus verottetavasta tulosta on vuonna 

2013 40,36 % ja vuonna 2014 40,43 %. Muutoksen vaikutus ei kokonaisuudessan ole suuri lista-

tun yhtiön kohdalla. Verotuksen rakenne kuitenkin muuttuu, yhteisöveron laskiessa osinkojen 

verotus kiristyy. 
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Verotettava tulo 60000

vuosi 2013

Yhteisövero 24,5 % 14 700     

Jaettava osinko 45 300     

verotonta 30 % 13 590     

verollista 70 % 31 710     

alle 50000 vero 30 % 9 513       

Osinkoa jää käteen 35 787     

Veroja maksetaan yhteensä 24 213     40,36 %

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 12 000     

Jaettava osinko 48 000     

verotonta 15 % 7 200       

verollista 40 800     

40000 eurosta vero 30 % 12 000     

lopusta vero 32 % 256          

Osinkoa jää käteen 35 744     

Veroja maksetaan yhteensä 24 256     40,43 %  

 

Kuvio 9: Veromuutosten vaikutus listatun yhtiön osingon jakoon. 

 

Verouudistuksen vaikutukset listaamattoman yhtiön tuloksen verotukseen sekä osinkojen ve-

rotukseen on esitelty kuviossa 10. Esimerkissä verotettava tulo on 100 000 euroa ja yhtiön 

nettovarallisuus on 120 000 euroa. Omistajan ansiotuloveroprosentiksi oletetaan 40 prosent-

tia. Oletetaan, että koko tilikauden voitto jaetaan yrityksen omistajalle.  

 

Vuonna 2013 yhteisövero on 24 500 euroa, joten jaettava osinko on 75 500 euroa. Osingosta 

verotonta on 9 prosenttia nettovarallisuudesta, eli 10 800 euroa. Loput osingosta on ve-

ronalaista tuloa, josta 70 % verotetaan ansiotulona ja 30 % on verotonta. Tässä tapauksessa 

ansiotuloveron osuus on 18 116 euroa. Verojen jälkeen osakkeenomistajille jää osingosta 

57 384 euroa. Kokonaisuudessaan veroja maksettiin 42 616 euroa. 

 

Vuonna 2014 yhteisövero on 20 %, joten yhteisöveroa maksetaan 20 000 euroa. Näin ollen ja-

ettava osinko on 80 000 euroa. Ensin lasketaan 8 % yhtiön nettovarallisuudesta. Tästä luvusta 
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25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta. Tässä tapauksessa veron suuruus on 720 

euroa. Osingosta, joka ylittää 8 % nettovarallisuudesta 85 % on veronalaista pääomatuloa. 

Tämä summa on 59 840 euroa, josta maksetaan veroa 40 000 euroon asti 30 prosenttia ja 

40 000 euroa ylittävältä osuudelta 32 prosenttia, tässä tapauksessa yhteensä 15 349 euroa. 

Omistajalle jää verojen jälkeen osinkoa 63 931 euroa ja veroja maksetaan yhteensä 36 069 

euroa, kun otetaan huomioon sekä yhteisövero että osingoista maksettavat verot. Vuonna 

2014 omistajalle jäävä osinko on 6 547 euroa. Vastaavasti maksettavat verot pienenevät sa-

man verran. 
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Verotettava tulo 100 000 

Nettovarallisuus 120 000 

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2013

Yhteisövero 24,50 % 24 500 

Osinkoa jaettavana 75 500 

verotonta, 9% nettovarallisuudesta 10 800 

verollista 64 700 

ansiotuloa 70 % 45 290 

vero 40 % 18 116 

verovapaata 30 % 19 410 

osinkoa jää käteen 57 384 

veroja maksetaan yhteensä 42 616 

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 20 000 

Osinkoa jaettavana 80 000 

8% nettovarallisuudesta 9 600 

25% veronalaista po tuloa 2 400 

vero 30 % 720 

75% verovapaata 7 200 

ylimenevä osuus 70 400 

85% veronalaista po tuloa 59 840 

vero alle 40000 eurosta 30 % 9 000 

vero yli 40000 eurosta 32 % 6 349 

15% verovapaata 10 560 

osinkoa jää käteen 63 931 

veroja maksetaan yhteensä 36 069  

 

Kuvio 10: Verouudistuksen vaikutukset listaamattomaan yhtiöön. 

 

6 Esimerkkiyritykset 

 

Hallituksen kaavailemien verouudistusten vaikutuksia yritysten toimintaan tarkastellaan esi-

merkkiyritysten avulla. Tarkoituksena on saada selville, ovatko verouudistusten vaikutukset 
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positiivisia vai negatiivisia yrityksien kannalta. Laskelmissa otetaan huomioon sekä yhteisöve-

ron että osinkojen verotuksen muutokset. Laskelmat tehdään sekä vuodelle 2013 että vuodel-

le 2014 ja vuosien välisiä eroja tarkastellaan, jotta saadaan selville veromuutosten vaikutuk-

set. 

 

Esimerkkiyrityksiä on kolme: Yritys A, Yritys B sekä Yritys C. Kaikki esimerkkiyritykset ovat 

listaamattomia osakeyhtiöitä ja niillä on yksi osakkeenomistaja. Yhtiöiden tilikauden voitto 

jaetaan kokonaisuudessaan osinkona osakkeenomistajalle. Osakkeenomistajan ansiotulon ve-

roprosentin oletetaan kaikissa esimerkkitapauksissa olevan 40 prosenttia. Yritys A:n verotet-

tava tulo on 100 000 euroa ja nettovarallisuus on 200 000 euroa. Vastaavasti yritys B:n vero-

tettava tulo on 100 000 euroa ja nettovarallisuutta yrityksellä ei ole lainkaan. Yritys C:n vero-

tettava tulo on myös 100 000 euroa ja yhtiön nettovarallisuus on 1 000 000 euroa. 

 

6.1 Tämän hetkinen verotus 

 

Yritys A:n verotus vuonna 2013 on kuvattu kuviossa 11. Yritys A:n verotettava tulo on 100 000 

euroa, josta yritysveron osuus on 24,5 % eli 24 500 euroa. Verojen vähentämisen jälkeen osin-

koa jää jaettavaksi 75 500 euroa. Listaamattoman yhtiön osingosta verovapaata on osuus, jo-

ka vastaa 9 prosenttia yhtiön nettovarallisuudesta sekä on alle 60 000 euroa. Tässä tapaukses-

sa verotonta osinkoa on 18 000 euroa. Loput osingosta eli 57 500 on veronalaista. Veronalai-

sesta osuudesta 70 % verotetaan osingon saajan ansiotulona. Tässä tapauksessa ansiotulovero-

prosentiksi oletetaan 40, joten maksettava vero on 16 100 euroa. Verovapaata ovat loput 30 % 

veronalaisesta osuudesta eli 17 250 euroa. Yhteensä verovapaata osingosta on 35 250 euroa. 

Verojen jälkeen osinkoa jää osingon saajalle käteen 59 400 euroa. Yhteensä veroja maksetaan 

40 600 euroa, kun huomioon otetaan sekä yhtiön maksama yhtiövero sekä osingoista makset-

tavat verot. 
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Verotettava tulo 100 000  

Nettovarallisuus 200 000  

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2013

Yhteisövero 24,5 % 24 500     

Osinkoa jaettavana 75 500     

Verotonta, 9% nettovarallisuudesta 18 000     

Verollista 57 500     

ansiotuloa 70 % 40 250     

vero 40 % 16 100     

verovapaata 30 % 17 250     

Osinkoa jää käteen 59 400     

Veroja maksetaan yhteensä 40 600      

 

Kuvio 11: Yritys A:n verotus vuonna 2013. 

 

Laskelma Yritys B:n verotuksesta vuonna 2013 on kuviossa 12. Tässäkin tapauksessa yhtiön 

verotettava tulo on 100 000 euroa, joten yhteisöveroa maksetaan 24 500 euroa. Osinkoa jää 

jaettavaksi 75 500 euroa. Yritys B:llä ei ole lainkaan nettovarallisuutta, joten osinko on koko-

naisuudessaan veronalaista. 70 % osingosta luetaan osingonsaajaan ansiotuloksi ja loput 30 % 

on verovapaata. Tässä tapauksessa ansiotuloa on 52 850 euroa, josta maksettava vero on 40 % 

eli 21 140. Verovapaata osinkoa on 22 650 euroa. Osingonsaajalle jää 75 500 euron osingosta 

verojen jälkeen 54 360 euroa käteen. Yhteensä veroja maksetaan 45 640 euroa, kun huomioon 

otetaan sekä yhteisövero että osingoista maksettavat verot. 
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Verotettava tulo 100 000  

Nettovarallisuus -               

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2013

Yhteisövero 24,5 % 24 500    

Osinkoa jaettavana 75 500    

Verotonta, 9% nettovarallisuudesta -               

Verollista 75 500    

ansiotuloa 70 % 52 850    

vero 40 % 21 140    

verovapaata 30 % 22 650    

Osinkoa jää käteen 54 360    

Veroja maksetaan yhteensä 45 640     

 

Kuvio 12: Yritys B:n verotus vuonna 2013. 

 

Yritys C:n verotus vuonna 2013 on kuvattu kuviossa 13. Yritys C:n verotettava tulo on 100 000 

euroa ja yhteisövero 24 500 euroa. Osinkoa jää näin ollen jaettavaksi 75 500 euroa. Osingosta 

on verovapaata 9 % nettovarallisuudesta vastaava osingon määrä ja enintään 60 000 euroa. 

Nettovarallisuuden ollessa 800 000 euroa 9 % nettovarallisuudesta on 72 000 euroa, veroton 

osinko voi kuitenkin olla enintään 60 000 euroa. Jaettava osinko on 75 500 euroa, joten osin-

gosta 60 000 euroa on verovapaata. 60 000 euron ylittävästä osuudesta, 15 000 euroa, 70 % on 

pääomatuloa, josta vero on 30 % eli tässä tapauksessa 3 255 euroa. Loput 30 % on verovapaata 

osinkoa. Tässä tapauksessa veroja maksetaan yhteensä 27 755 euroa ja osinkoa jää osakkeen-

omistajalle 72 245 euroa. 
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Verotettava tulo 100 000 

Nettovarallisuus 800 000 

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2013

Yhteisövero 24,5 % 24 500 

Osinkoa jaettavana 75 500 

9% nettovarallisuudesta 72 000 

Verotonta max 60 000 60 000 

Ylimenevä osuus 15 500 

70% pääomatuloa 10 850 

vero 30% 3 255 

30% verovapaata 4 650 

Osinkoa jää käteen 72 245 

Veroja maksetaan yhteensä 27 755  

 

Kuvio 13: Yritys C:n verotus vuonna 2013. 

 

6.2 Hallituksen kaavailemien muutosten vaikutukset yrityksiin 

 

Kuviossa 14 on kuvattu Yritys A:n verotus vuonna 2014. Yritys A:n verotettava tulo on 100 000 

euroa ja yhteisöveroprosentti on 20, joten yhteisöveroa maksetaan 20 000 euroa. Yhteisöve-

ron maksamisen jälkeen osinkoa jää jaettavaksi 80 000 euroa. Ensin lasketaan osingon osuus, 

joka vastaa 8 prosenttia nettovarallisuudesta. Tämä osuus on 16 000 euroa. Siitä 25 prosenttia 

on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verovapaata. Pääomatulon osuus on 4 000 euroa, josta 

pääomatuloveron osuus on 1 200 euroa. Verovapaa osuus on 12 000 euroa. 8 prosentin netto-

varallisuuden ylittävä osuus on 64 000 euroa, josta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % 

verovapaata. Verotettava pääomatulo on yli 40 000 euroa, joten ylimenevältä osuudelta pää-

omaveroprosentti on 32 prosenttia. 40 000 euron rajaan otetaan huomioon myös osingosta, 

joka vastaa 8 prosenttia nettovarallisuudesta, määritelty pääomatulon määrä (4 000 euroa). 

Verojen jälkeen osingosta jää käteen 65 192 euroa. Veroja maksetaan yhteensä 34 808 euroa.  
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Verotettava tulo 100 000  

Nettovarallisuus 200 000  

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 20 000    

Osinkoa jaettavana 80 000    

8% nettovarallisuudesta 16 000    

25% veronalaista po tuloa 4 000       

vero 30 % 1 200       

75% verovapaata 12 000    

Ylimenevä osuus 64 000    

85% veronalaista po tuloa 54 400    

vero alle 40000 eurosta 30 % 9 000       

vero yli 40000 eurosta 32 % 4 608       

15% verovapaata 9 600       

Osinkoa jää käteen 65 192    

Veroja maksetaan yhteensä 34 808     

 

Kuvio 14: Yritys A:n verotus vuonna 2014. 

 

Verouudistusten myötä Yritys A:n kokonaisverojen määrä pienenee 5 792 euroa ja osinkoa jää 

osingon saajalle vastaavasti 5 792 euroa enemmän. Yritys A hyötyy osinkoverouudistuksessa 

eniten siitä, että osinkojen verottaminen ansiotulona poistuu. Yrityksen nettovarallisuus on 

pieni, joten muutoksen myötä poistuva nettovarallisuuteen perustuva verovapaa osinko on 

pieni. Lisäksi yritys hyötyy yhteisöveron laskusta. Sen myötä jaettava osinko kasvaa 4 500 eu-

roa. 

 

Pelkän osinkoverotusuudistuksen vaikutuksen saa selville laskemalla samasta jaettavasta osin-

gon määrästä osingonomistajalle käteen jäävän osingon määrän vuosien 2013 ja 2014 osinko-

verotussäädöksillä. Kuviossa 15 on laskettu osakkeenomistajalle osingosta käteen jäävä osin-

gon määrä vuoden 2013 jaettavalla osingon määrällä, 75 500 euroa, sekä vuoden 2014 osinko-

verotussäädöksillä. Vuoden 2013 laskelma on esitetty kuviossa 9. Vuonna 2014 osingosta jää 

osakkeenomistajalle verojen jälkeen 60 116 euroa, kun vuonna 2013 vastaava osingon määrä 

oli 59 400 euroa. Verouudistuksen myötä osakkeenomistajalle jää 716 euroa enemmän osinkoa 

käteen. 
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Nettovarallisuus 200 000  

Osinkoa jaettavana 75 500    

8% nettovarallisuudesta 16 000    

25% veronalaista po tuloa 4 000       

vero 30 % 1 200       

75% verovapaata 12 000    

Ylimenevä osuus 59 500    

85% veronalaista po tuloa 50 575    

vero alle 40000 eurosta 30 % 10 800    

vero yli 40000 eurosta 32 % 3 384       

15% verovapaata 8 925       

Osinkoa jää käteen 60 116     

 

Kuvio 15: Osinkoverouudistuksen vaikutus Yritys A:n osinkoon. 

 

Yritys B:n verotus vuonna 2014 on kuvattu kuviossa 16. Tässäkin tapauksessa osakeyhtiön ve-

rotettava tulo on 100 000 euroa, joten yhteisövero on 20 000 euroa. Osinkoa jää jaettavaksi 

80 000 euroa. Yhtiöllä ei ole lainkaan nettovarallisuutta, joten osingosta 85 % on veronalaista 

pääomatuloa ja loput 15 % verotonta. Veronalaisen pääomatulon osuus on 68 000 euroa. Tästä 

vero on yhteensä 17 960 euroa. Osingosta jää osingonsaajalle 62 040 euroa. Yhteensä veroja 

maksetaan 37 960 euroa.  
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Verotettava tulo 100 000   

Nettovarallisuus -                

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 20 000     

Osinkoa jaettavana 80 000     

8% nettovarallisuudesta -                

25% veronalaista po tuloa -                

vero 30 % -                

75% verovapaata -                

Ylimenevä osuus 80 000     

85% veronalaista po tuloa 68 000     

vero alle 40000 eurosta 30 % 9 000       

vero yli 40000 eurosta 32 % 8 960       

15% verovapaata 12 000     

Osinkoa jää käteen 62 040     

Veroja maksetaan yhteensä 37 960      

 

Kuvio 16: Yritys B:n verotus vuonna 2014. 

 

Yritys B:n kohdalla kokonaisverojen määrä pienenee verouudistusten myötä 7 680 euroa ja 

vastaavasti osinkoa jää osingon saajalle 7 680 euroa enemmän. Yrityksellä ei ole lainkaan net-

tovarallisuutta, joten uudistuksen kohta, jossa poistetaan verovapaa osinko, joka vastaa 9 % 

yrityksen nettovarallisuudesta ei vaikuta negatiivisesti yrityksen osinkoverotukseen. Yritys B 

hyötyy uudistuksessa siitä, että osinkotulot verotetaan kokonaisuudessaan pääomatuloina, 

jolloin veroprosentti on pienempi kuin yrityksen omistajan ansiotuloveroprosentti. 

 

Kuviossa 17 on kuvattu tilanne, jossa Yritys B jakaa osinkoa saman verran vuonna 2014 kuin 

vuonna 2013. Jaettava osinko on 75 500 euroa. Laskemalla osinkojen verotuksen vaikutus sa-

malla jaettavan osingon määrällä saadaan selville pelkän osinkoverouudistuksen vaikutus Yri-

tys B:n osinkojen verotukseen. Laskelmasta selviää, että uudistuksen jälkeen Yritys B:n 75 500 

euron osingosta jää osakkeenomistajalle verojen jälkeen käteen 55 764 euroa, vuonna 2013 

vastaava summa oli 54 360 euroa. Mikäli Yritys B jakaisi vuosina 2013 ja 2014 osinkoa 75 500 

euroa, osinkoverotusuudistuksen myötä osakkeenomistajalle jäisi vuonna 2014 osingosta 1 404 

euroa enemmän käteen. 
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Nettovarallisuus -                

Osinkoa jaettavana 75 500     

8% nettovarallisuudesta -                

Ylimeneväosuus 75 500     

85% veronalaista po tuloa 64 175     

vero alle 40000 eurosta 30 % 12 000     

vero yli 40000 eurosta 32 % 7 736       

15% verovapaata 11 325     

Osinkoa jää käteen 55 764      

 

Kuvio 17: Osinkoverouudistuksen vaikutus Yritys B:n osinkoon. 

 

Kuviossa 18 on kuvattu Yritys C:n verotus vuonna 2014. Tässä tapauksessa yrityksen verotetta-

va tulo on 100 000 euroa, joten yhteisöveron määrä on 20 000 euroa. Osinkoa jää yhteisöve-

ron jälkeen jaettavaksi 80 000 euroa. Yhtiön nettovarallisuus on 800 000 euroa, joten 8 % net-

tovarallisuutta vastaava osingon määrä on 80 000 euroa eli tässä tapauksessa koko osinko. 

Näin ollen osingosta 25 % on osakkeenomistajalle veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta. 

Veronalaisen pääomatulon määrä on 16 000 euroa, josta pääomavero, 30 prosenttia, on 4 800 

euroa. Osinko, joka ylittää 8 prosenttia nettovarallisuudesta on suuruudeltaan 16 000 euroa. 

Tästä 85 prosenttia, 13  600 euroa, on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia, 2 400 eu-

roa. Pääomaveron suuruus 13 600 eurosta on 4 080 euroa. Osingosta on verovapaata yhteensä 

50 200 euroa. Osingon saajalle jää osingosta verojen vähentämisen jälkeen käteen 71 120 eu-

roa. Kokonaisuudessaan veroja maksettiin 28 880 euroa, kun otetaan huomioon sekä yhteisö-

vero että osingoista maksettava vero. 
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Verotettava tulo 100 000 

Nettovarallisuus 800 000 

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 20 000 

Osinkoa jaettavana 80 000 

8% nettovarallisuudesta 64 000 

25% veronalaista po tuloa 16 000 

vero 30 % 4 800 

75% verovapaata 48 000 

Ylimenevä osuus 16 000 

85% veronalaista po tuloa 13 600 

vero 30 % 4 080 

verovapaata 2 400 

Osinkoa jää käteen 71 120 

Veroja maksetaan yhteensä 28 880  

 

Kuvio 18: Yritys C:n verotus vuonna 2014. 

 

Yritys C:n kohdalla yhteisövero- ja osinkoverouudistusten myötä kokonaisverojen määrä kas-

vaa 1 125 euroa, vastaavasti osinkoa jää osingon saajalle 1 125 euroa vähemmän. Yritys C:n 

nettovarallisuus on suuri, joten osinkoverouudistus vaikuttaa tässä tapauksessa negatiivisesti. 

Osinkoverouudistuksessa poistetaan kohta, jonka mukaan 9 % nettovarallisuudesta vastaava 

osinko on kokonaan verotonta. Tämän myötä yritykset, joilla on suuri nettovarallisuus menet-

tävät nettovarallisuudesta saatavan verottoman osingon verohyödyn. 

 

Kuviosta 19 nähdään tilanne, jos Yritys C:n kohdalla otetaan huomioon vain kaavailtu osinko-

verouudistus. Tällöin jaettava osinko on sama kuin vuonna 2013 eli 75 500 euroa. Verouudis-

tuksen myötä osakkeen omistajalle jää osingosta verojen jälkeen 67 768 euroa. Vastaava luku 

vuonna 2013 oli 71 120 euroa, joten vuonna 2014 osakkeenomistajalle jää verojen jälkeen 

osingosta 3 353 euroa vähemmän. Näin ollen osinkoverouudistus vaikutus on negatiivinen Yri-

tys C:n osakkeenomistajan kannalta. 
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Nettovarallisuus 800 000      

Osinkoa jaettavana 75 500         

8% nettovarallisuudesta 64 000         

25% veronalaista po tuloa 16 000         

vero 30 % 4 800           

75% verovapaata 48 000         

Ylimenevä osuus 11 500 

85% veronalaista po tuloa 9 775 

vero 30 % 2 933 

verovapaata 1 725 

Osinkoa jää käteen 67 768          

 

Kuvio 19: Osinkoverouudistuksen vaikutus Yritys C:n osinkoon. 

 

Päätelmät 

 

Esimerkkiyritysten avulla tehtyjen laskelmien perusteella osinkoverouudistuksen vaikutukset 

eivät ole yksiselitteisesti positiivisia tai negatiivisia. Uudistuksen vaikutukset ovat riippuvaisia 

yrityksen nettovarallisuuden määrästä. Yritysten, joilla on vahva nettovarallisuus, osinkojen 

verotus kiristyy. Toisaalta yritysten, joilla on vähän tai ei lainkaan nettovarallisuutta, osinko-

jen verotus kevenee. Nettovarallisuuteen perustuvan verovapaan osingon poistamisen myötä 

yritysten ei enää kannata lisätä nettovarallisuutensa määrää vain osingonjaon verotuksen ta-

kia. 

 

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoituksen aoli selvittää hallituksen kaavailemien verouudistusten vaikutuk-

sia. Tässä kappaleessa käsittelemme verouudistusten positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia 

sekä valtion että veronmaksajien kannalta. Jos jokin veromuutos on positiivinen esimerkiksi 

veronmaksajien kannalta, muutos on yleensä negatiivinen valtion kannalta. Tämä johtuu siitä, 

että veronmaksajien kannalta positiivisen muutoksen myötä maksettavien verojen määrä pie-

nee. Tällöin valtion saamat verotulot pienenevät, joten muutos on valtion kannalta negatiivi-

nen. 

 

Verotuspäätöksissä on otettava huomioon molemmat osapuolet, sekä veronmaksajat että val-

tio, kuten myös EU:n vaatimukset. Veronmaksajat mielellään maksavat mahdollisimman vähän 

veroja, mutta julkinen valta tarvitsee verotuloja rahoittaakseen menojaan. Verotulot eivät 

aina kuitenkaan kata kaikkia julkisen sektorin menoja, vaan osa menoista joudutaan rahoit-

tamaan lainalla. On hankalaa löytää vaihtoehtoa, joka olisi mieluisa sekä julkiselle vallalle 
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että veronmaksajille. Verotuksen pitää olla kuitenkin oikeudenmukainen ja tehokas. Verotuk-

sessa tärkeätä on loppujen lopuksi saada Suomesta hyvinvointivaltio. 

 

Verojen korottaminen ei ole veronmaksajille miellyttävä asia, mutta veroilla rahoitetaan jul-

kisia palveluita, joiden käyttö on veronmaksajille halvempaa tai jopa ilmaista. Veroa ei kui-

tenkaan voida nostaa korkealle suhteessa bruttopalkkaan. Veron korkea nousu vaikuttaa täl-

löin veronmaksajiin negatiivisesti. Progressio taulukko on yksi apukeinoista, jossa määräytyy 

jokaisen tulon veroprosentti. Progressio taulukolla on haluttu saada oikeudenmukaista vero-

tusta. Progressiotaulukon mukaan suuremmat ja pienituloisemmat maksavat sen mukaan, 

kuinka suuri on heidän tulonsa. Kumpikaan ei kärsi, kun maksaa verran kuin maksukykyä on. 

Suurituloisille progression veroaste ei tietenkään ole mieluisa asia. Miksi tienata sitten enem-

män, jos kuitenkin joutuu maksamaan tuloistaan enemmän veroa? Liian korkea verotus voi 

johtaa myös veronkiertoon tai verosuunnitteluun. Vero-osuuden suuruus myös pienentää in-

vestointien määrää. 

 

Veron osuus pitäisi suhteuttaa bruttopalkkaan tai yrityksen tuloihin niin, että rahaa jäisi 

enemmän. Ylijäämällä veronmaksajat kuluttavat enemmän ja yritykset investoivat enemmän. 

Vuoden 2014–2015 kaavailemassa verouudistuksessa yhteisöveron pienentäminen 20 prosent-

tiin on yksi hyvistä vaihtoehdoista. Vaikka yhteisöveroa pienennettäisiin, se ei tarkoita ettei 

tuloa tulisi muualta. 

 

7.1 Veromuutoksen positiiviset vaikutukset veronmaksajien kannalta 

 

Laskentaesimerkillä kuvaamme tarkemmin miten verouudistus vaikuttaa veronmaksajien kan-

nalta positiivisesti. Tässä tapauksessa veronmaksajina pidetään yritystä sekä osakkeenomista-

jaa. Kuten kuviosta 20 huomataan, yhteisöveron laskeminen kasvattaa jaettavissa olevaa 

osingon määrää. Yritys ei tarvitse jakaa koko summaa osinkoina, vaan yritys voi ylijäämällä 

esimerkiksi laajentaa toimintaansa sekä tehdä investointeja. Yritysten laajentaminen lisää 

työpaikkoja, mikä taas lisää veronmaksajia. 

 

Osinkojen ansiotuloverotuksen poistaminen huojentaa suurituloisten osingonsaajien verotusta, 

koska pääomatuloveroprosentti on aina joko 30 prosenttia tai 32 prosenttia. Toisaalta pää-

omatuloveron 50 000 euron raja laskee vuoden 2014 alusta 40 000 euroon. 

 

Kuviossa 20 on laskettu vuosille 2013 ja 2014 verouudistuten perusteella esimerkkilaskelma, 

joka on veronmaksajien kannalta positiivinen. Verotettava tulo, nettovarallisuus ja omistajan 

ansiotulon veroprosentti on pidetty molempina vuosina samana, jotta tuloksia voidaan verrata 

keskenään. Vuonna 2014 yhteisövero alennetaan 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Kuten kuvi-

ossa huomataan yhteisöveron lasku, ansiotulon poistaminen ja pääoman kiristäminen eivät 



 48 

vaikuta tulokseen. Laskelmassa on otettu huomioon yrityksen maksama yhteisövero sekä yksi-

tyisen henkilön listautumattomalta osakeyhtiöltä saaman osingon verotus. Vuonna 2014 osin-

gonsaajalle jää 6 276 euroa enemmän osinkoa verojen jälkeen. Vastaavasti veroja maksetaan 

yhteensä 6 276 euroa vähemmän.  

 

Kuviossa 20 on otettu huomioon vain verouudistusten suorat vaikutukset. Lisäksi verouudistus-

ten myötä syntyy sivuvaikutuksia. Esimerkiksi, kun yrityksellä jää yhteisöveron alentumisen 

myötä enemmän voittoa verojen jälkeen, voi yritys esimerkiksi laajentaa toimintaansa tai 

tehdä uusia investointeja. Jos yritys päättää jakaa enemmän osinkoa voiton kasvun myötä 

osakkeenomistaja voi esimerkiksi sijoittaa rahat toiseen yhtiöön tai kuluttaa rahat. 
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Verotettava tulo 150 000    

Nettovarallisuus 100 000    

Omistajan ansiotulo veropros. 40 %

vuosi 2013

Yhteisövero 24,5 % 36 750      

Osinkoa jaettavana 113 250    

verotonta, 9% nettovarallisuudesta 9 000         

verollista 104 250    

ansiotuloa 70 % 72 975      

vero 40 % 29 190      

verovapaata 30 % 31 275      

osinkoa jää käteen 84 060      

veroja maksetaan yhteensä 65 940      

vuosi 2014

Yhteisövero 20 % 30 000      

Osinkoa jaettavana 120 000    

8% nettovarallisuudesta 8 000         

25% veronalaista po tuloa 2 000         

vero 30 % 600            

75% verovapaata 6 000         

ylimenevä osuus 112 000    

85% veronalaista po tuloa 95 200      

vero alle 40000 eurosta 30 % 11 400      

vero yli 40000 eurosta 32 % 17 664      

15% verovapaata 16 800      

osinkoa jää käteen 90 336      

veroja maksetaan yhteensä 59 664      

Uudistusten vaikutukset

osinkoa jää enemmän 6 276         

veroja maksetaan vähemmän 6 276          

 

Kuvio 20: Veromuutosten suora positiivinen vaikutus veronmaksajien kannalta. 

 

7.2 Verouudistuksen positiiviset vaikutukset julkisen sektorin kannalta 
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Hallituksen tekemät muutokset eivät yleensä vähennä kokonaisverotuottoa. Verojärjestelmän 

periaate on julkisen sektorin ja sen tuottamien palveluiden rahoittaminen. Hallitus alentaa 

verotusta jostakin, mutta toisaalta kiristää jostakin muualta. Vaikka yhteisöveroa alennettai-

siin, julkisen sektorin on saatava verotuottoa jostakin muualta, jotta hyvinvointivaltio saa-

daan ylläpidettyä. Esimerkiksi yhteisöveron keventymisen myötä yritysten ylijäämä kasvaa ja 

tämän takia niiden tekemien investointien odotetaan kasvavan. Voiton kasvun myötä yrityksil-

lä on myös paremmat mahdollisuudet laajentaa yritystoimintaa. Yritysten laajentumisen myö-

tä syntyy lisää työpaikkoja ja lisää veronmaksajia. Vaikka yhteisöveron alentamisen suorat 

vaikutukset verotuottoon ovat negatiiviset, sen aiheuttamat sivuvaikutukset verotuloon ovat 

positiiviset. 

 

Osinkoverouudistuksen myötä valtion saamat verotulot kasvavat erityisesti yritysten osalta, 

joilla on paljon nettovarallisuutta. Tämä johtuu siitä, että nettovarallisuuteen perustuva ve-

roton osinko positetaan. Lisäksi pääomatuloveron progressiorajan laskeminen 50 000 euorsta 

40 000 euroon lisää valtion verotuloja. Toisaalta ansiotulon poistaminen osingoista vähentää 

valtion verotuottoja. 

 

7.3 Hyvä verojärjestelmä 

 

Hyvän verojärjestelmän on oltava veronmaksajien kannalta reilu, mutta valtion on kuitenkin 

saatava riittävät verotuotot hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Valtion kannalta ei ole väliä 

mistä verotulot tulevat, kunhan tuloja saadaan tarpeeksi. Tämä mahdollistaa jokaisen halli-

tuksen verolinjaukset. Se, että verotus muuttuu hallituksen muuttuessa on yritysten kannalta 

huono, koska muutokset vähentävät pitkän aikavälin verosuunnittelun mahdollisuutta. 

 

Yrityksen kannalta verojärjestelmän on oltava sellainen, että se kannustaa kasvuun. Jos yri-

tysten mielstä verotus on liian kireä tai muuten epäoikeudenmukainen yritykset voivat siirtä-

vää toimintansa maihin, joissa verotus on yrityksen kannalta reilumpi. Yhteisöveron alentami-

sen avulla pyritään kannustamaan yrtiyksiä kasvuun ja investointeihin kasvattamalla yritysten 

voittoa verojen jälkeen. Yritysten kasvun myötä usein verotettava tulokin kasvaa, jolloin val-

tion verotulo voi kasvaa vaikka yhteisöveroprosenttia on alennettu. Verojärjestelmän on olta-

va myös sellainen, että yritykset ovat kilpailukykyisiä muiden maiden yrityksien kanssa. Näin 

yritykset voivat saada tuloja myös ulkomaan markkinoilta, mikä mahdollistaa yritysten kasvua 

entisestään. 

 

7.4 Työn luotettavuus 

 

Tämän opinnäytetyön aineistona on käytetty asiantuntevia kirjallisia lähteitä. Lähdekirjalli-

suutta etsittäessä on kiinnitetty huomiota siihen, että lähdemateriaali on mahdollisimman 
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uutta. Verotusta käsiteltäessä lähdemateriaaliin ajantasaisuus on tärkeää, koska verotukseen 

liittyvät lait sekä muut seikat ovat jatkuvasti muutoksen alla. Lisäksi lähdekirjallisuuden tie-

tojen sekä lukujen oikeellisuus on tarvittaessa tarkistettu ja päivitetty tämän hetkisten sää-

dösten mukaisiksi. Sähköisinä lähteinä on käytetty luotettavia internet-sivustoja, julkaisuja, 

uutisia sekä tiedotteita. 

 

Työssä esiintyvät esimerkkilaskelmat on toteutettu voimassaolevien lakien mukaisesti sekä 

hallituksen kaavaileman verouudistuksen perusteella. Laskelmien voidaan olettaa antavan 

oikean kuvan muutosten vaikutuksista kyseisten esimerkkiyritysten kohdalla. Verouudistusten 

vaikutus on kuitenkin erilainen jokaisessa yrityksessä, yrityksen rakenteesta riippuen, joten 

esimerkkiyritysten avulla tehtyjä verouudistusten vaikutuksia ei voida soveltaa kaikkiin yrityk-

siin. Esimerkkilaskelmat antavat kuitenkin hyvän peruskuvan siitä, miten verouudistus tulee 

vaikuttamaan erityyppisiin yrityksiin. 

 

Lähdeaineiston sekä esimerkkilaskelmien perusteella työn voidaan olettaa olevan luotettava. 

On kuitenkin otettava huomioon, että hallituksen kaavailemat verouudistukset voivat vielä 

muuttua ennen, kuin ne tulvat voimaan vuoden 2014 alussa. Tässä työssä on otettu huomioon 

verouudistukset sellaisina, kuin ne ovat olleet vuoden 2013 toukokuussa. Mikäli hallituksen 

kaavailemiin verouudistuksiin tulee muutoksia tämän jälkeen, ei tämä työ ole enää hallituk-

sen muutoksien osalta luotatettava. 
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