
Seuraavan hallituskauden tärkeimmät 
veroasiat
Verojohtaja, KTT, OTL Anita Isomaa-Myllymäki

14.5.2019



Hallituskauden tärkeimmät tavoitteet

1. Veropolitiikka on ennustettavaa eikä yritysten, omistamisen ja omistajanvaihdosten verorasitus 

kiristy.

2. Ansiotulon verotusta ei kiristetä, vaan kevennetään maltillisesti kaikissa tuloluokissa.

3. Osinkojen lähdeveroa institutionaalisille sijoittajille ei oteta käyttöön.

4. Suomen verotusoikeutta puolustetaan EU- ja OECD-tasolla.
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Veropolitiikka on ennustettavaa

• Veropolitiikan päälinjat vahvistetaan vaalikauden alussa ja 

niistä pidetään kiinni. 

– Yritysten, omistamisen ja omistajanvaihdosten verorasitus 

ei kiristy miltään osin.

– Arvonlisäveroa tai välillisiä veroja ei kiristetä.

– Puhtaasti kansallisia, uusia veromuotoja ei oteta käyttöön, 

vaan edistetään yhteistyötä EU-tasolla.

• Kaikkiin veropäätöksiin sisällytetään uskottava 

vaikutusarviointi, jossa on huomioitu myös hallinnollinen 

taakka yrityksille ja kansalaisille. 
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Ansiotulon verotusta ei kiristetä, 
kevennys kaikissa tuloluokissa

• Maltillisia veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin.

– Työtulovähennys kannustaa työn vastaanottamiseen ja 

purkaa osaltaan kannustinloukkuja. 

– Veroasteikon ylimmän portaan tulorajaa nostetaan 

asiantuntijatyön kilpailukyvyn parantamiseksi. 

• Ero esim. Ruotsiin

• Ns. avainhenkilölain voimassaoloa jatketaan.

• Ansiotuloverotukseen ansiotasoindeksin mukaiset 

tarkistukset.

• Kotitalousvähennyksen merkitys ja hoivatyö väestön 

ikääntyessä.  
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Osinkojen lähdeveroa institutionaalisille 
sijoittajille ei oteta käyttöön

• Epäneutraali: 5% kotimaiset vs. 0% mm. UK, Irlanti, Ranska

– Verosopimusten uudelleenneuvotteleminen on täysin epärealistinen ajatus.

• Verotuottojen lisäys olisi vähäinen ja käyttäytymismuutosten 

johdosta epävarma.

• Vero vaikeuttaisi suomalaisten yritysten varainhankintaa ja 

heikentäisi suomalaisia pääomamarkkinoita.

• Eläkeyhtiöiden tuottojen pieneneminen nostaisi 

työeläkemaksua ellei eläkkeitä leikata. 

• Vero kohdistuisi tieteen ja taiteen rahoitukseen ja 

sijoitusrahastosijoittajiin.

• Myöskään muita rahoitusmarkkinoiden erillisveroja ei tule 

ottaa käyttöön.
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Suomen verotusoikeutta 
puolustetaan EU- ja OECD-tasolla

• Puolustetaan veropoliittisen päätöksenteon säilyttämistä 

Suomessa, jotta Suomi voi ottaa huomioon taloutensa 

erityispiirteet. 

• EU- ja OECD-tason hankkeiden vaikutukset suomalaisiin 

yrityksiin ja Suomen verotuloihin selvitetään huolellisesti. 

– Esimerkkinä digiveron haitallisuus.

• Arvon luominen, tutkimus ja tuotekehitys ja aineettomat 

oikeudet säilyvät myös jatkossa valtioidenvälisen 

verotusoikeuden jaon pohjana.

• Julkisin varoin tuettu innovaatio kerryttää verotulot Suomeen. 

• Suomi tukee hankkeita, joiden tavoitteena on veron 

kiertämisen estäminen.
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