
DEMARINUORTEN VEROUUDISTUS

Olemme koonneet 17 konkreettista keinoa uudistaa verotusta. Suomen verojärjestelmä on 
monimutkainen yli 180 verotuen ja -vähennyksen vyyhti, joka maksaa veronmaksajille joka 

vuosi 27 miljardia euroa.

Listan alkuun olemme koonneet erilaisia ehdotuksia, jotka lisäävät valtion verotuloja noin 4,2 
miljardilla eurolla. Muitakin karsittavia verotukia ja -vähennyksiä sekä uudistuskohteita on, 

mutta koostimme tähän ne, jotka mielestämme on kiireellisintä uudistaa. Aiheiden puolesta 
riittää tutkittua tietoa.

Listan loppupuolelle olemme koostaneet erilaisia valtion menoja lisääviä kohteita, jotka 
vähentävät eriarvoisuutta sekä edistävät talouden ja yhteiskunnan kehitystä ja uudistumista.

SAADUT TULOT YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEEN

Poistetaan alemmat alv-kannat
- Alemmat arvonlisäverokannat ovat tehoton ja kallis verotuki, josta 
hyötyy euromääräisesti eniten suurituloisimmat
- Tuotot kohdistuvat tehokkaammin pienituloisille sosiaaliturvan ja 
veronkevennysten muodossa.

Poistetaan yrittäjävähennys 
- Hyödyttää ensisijaisesti apteekkareita ja asianajajatoimistoja.
- Lähtökohtaisesti kaikkein varakkaimmat henkilöyritykset hyötyvät tästä.

Poistetaan metsälahjavähennys tuloverotuksessa 
- Hyödyttää eniten suuria metsänomistajia
- Asettaa metsäomaisuuden eri asemaan kuin muunlaisen omistuksen
- Asuntosijoittajat ei esim. voi lahjoittaa vuokraamiaan asuntoja 
lahjavähennyksellä

Poistetaan yritysten sukupolvenvaihdoshuojennus 
- Olennaista on, että sukupolvenvaihdostilanteissa on joustava 
maksuaika, jotta veronmaksuun voi varautua suunnitelmallisesti
- Kallis tuki, josta hyötyvät eniten suurten perheyritysten perijät

Turpeen verovapauden puolitus 
- Turve aiheuttaa runsaasti hiilidioksidipäästöjä ja on fossiilinen polttoaine.
- On tärkeää kannustaa energiateollisuuden uusiutumiseen

Karsitaan kilometrikorvausten ylikompensaatiota 
- Kilometrikorvaukset ylittävät nykyään tuntuvasti ajosta aiheutuvat 

todelliset kulut (0,41 euroa / kilometri, verotonta tuloa)

Asetetaan kaivosvero 
- Rojaltivero perustuen louhittuun malmimäärään
- Tuotto ohjattava kaivospaikkakunnalle ja valtiolle +20
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SAADUT TULOT YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEEN

Poistetaan metsävähennys 
- Nostaa metsätilojen hintoja ja tyrehdyttää metsätilamarkkinoita
- Metsävähennys on metsätilojen veroetu. Metsävähennyksellä voidaan 
vähentää verotettavasti metsätulosta enintään 60 % metsätilan 
hankintahinnasta
- Ohjaa siihen, että tilat päätyvät myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole 
kiinnostuneita metsätaloudesta

Verovapaille yhteisöille osingoista ja muista pääomatuloista 5 % 
lähdevero 
- Institutionaalisten sijoittajien saamat osingot on perusteltua tuoda 
verotuksen kohteeksi
- Sijoittajien saamille pörssiosingoille voisi asettaa 5 prosentin suuruisen 
lähdeveron, joka olisi vielä suhteellisen maltillinen

Sijoitusrahastoille, vakuutuskuorille ja rahastoille varallisuusvero  
- Lasketaan teoreettinen tuotto pääomille ja siitä peritään 
varallisuusveroa
- Esimerkiksi Ruotsissa veron määrä on 0,42 % vakuutuksen arvosta ja 0,12 
% sijoitusrahasto-osuuksien arvosta
- Yllä mainituilla verotasoilla sijoitusvakuutuksista ja rahastosijoituksista 
kertyisi yli 200 miljoonaa euroa pääomaverotuottoja, mikä vastaisi lähes 3 
%-yksikön laskennallista pääomaverotuottoa.

Osinkoverotuksen verotuki listaamattomille yhtiöille 
- Uudistetaan Järvikareen mallin mukaan
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-pitaa-suomen-
yritysverotusta-kilpailukykyisena
https://www.hs.fi/ilta/09022017/art-2000005080843.html
- Osinko olisi verovapaata/huojennettua normaalituottoon asti 
(nykykorkokannoilla alle 1 %). Tässä voisi olla yläraja, esim. 150 000 
vuodessa, kuten nykyisinkin. Loppu olisi 85 % veronalaista pääomatuloa ja 
osin ansiotuloa.
- Listaamattomat yritykset saavat nyt kilpailuetua listattuihin yrityksiin 
nähden
- Nykyjärjestelmä kannustaa lisäksi siihen, että listaamattoman yrityksen 
omistajat nostavat tulonsa palkkatulojen sijaan osinkoina ja muuntavat 
näin ollen tulojaan
- Lisäksi järjestelmä kannustaa siihen, että se luo kannustimen kasvattaa 
yrityksen varallisuutta, vaikka yritykseen sijoitetut varat tuottavat jo nyt 
huonosti
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PANOSTUKSET YHTEISKUNNAN KEHITTÄMISEEN

DEMARINUORTEN VEROUUDISTUS

Alennetaan yleistä alv-kantaa 2 %-yksiköllä 22 %:iin
- Perusteltua alentaa siirryttäessä yhteen alv-kantaan
- Yhden alv-kannan malli on käytössä jo Tanskassa ja siellä taso on 25 %

Alennetaan tuloveroa kaikissa tuloluokissa
- Parantaa ostovoimaa
- Kompensoi esim. ruuan ja lääkkeiden hinnan mahdollista nousua

Panostetaan sosiaaliturvan uudistamiseen 
- Automatisoi ja yksinkertaistaa järjestelmää
- Vähentää köyhyyttä
- Kompensoi alempien alv-kantojen nousua

Panostetaan tutkimukseen ja innovaatiotukiin
- Edistää talouden toimeliaisuutta ja elinkeinoelämän uudistumista
- Mm. VTT, TEKES, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhankkeet, 
tutkimuksen perusrahoitus

Poistetaan apteekkivero 
- Kompensoi alempien alv-kantojen nousua lääkkeiden hinnan osalta

Arvonlisäveron alarajan nosto 30 000 euroon ja alarajahuojennuksen 
poisto 
- Vähentää pienten yritysten kohtaamaa byrokratiaa ja kannustaa 
vähäiseenkin yritystoimintaan
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KOKONAISUUS

VEROTULOJEN LISÄYS (miljoonaa euroa): 4220
VEROTULOJEN VÄHENTYMINEN (miljoonaa euroa): 4220

Kokonaisuutemme lisää julkisen talouden tuloja yli neljällä
miljardilla eurolla. Näitä kerättyjä verovaroja käytetään
kohteisiin, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja köyhyyttä,
edistävät talouden kehitystä ja innovaatiotoimintaa.
Ehdotuksemme kohdistuvat veronkevennyksiin, sosiaaliturvan
uudistamiseen, tutkimukseen, koulutukseen ja tuotekehitykseen
sekä innovaatiotukiin (TEKES, VTT, yritysten ja korkeakoulujen
yhteishankkeet).
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