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VERONSAAJARYHMIEN VUODEN 2015 JAKO-OSUUKSIEN LASKENTA

Jako-osuuslaskennassa veronsaajaryhmien tilityksissä sovellettavat prosenttiosuudet on las-
kettu vuodelta 2013 toimitetun verotuksen tietojen perusteella. Osuuksien laskennassa on
otettu huomioon vuodesta 2013 vuoteen 2015 tapahtuvaksi arvioitu tulojen muutos ja vero-
tuksessa myönnettävien vähennysten kehitys sekä vero- ja maksuprosenttien muutokset. Maa-
taloudelle maksettavien tukien maksatuksen myöhentämisen johdosta maatalouden tulosta on
vähennetty noin 200 miljoonaa euroa. Laskennassa on sovellettu vuoden 2015 veroperusteita.
Lisäksi kirkollisveron määrää arvioitaessa on huomioitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen-
määrän nettomuutos vuodesta 2013 vuoteen 2015 noin 105 000 henkilöä, jolloin seurakuntien
yhteisosuudesta on vähennetty 35 miljoonaa euroa.

Tulojen ja hintakehityksen arviot ovat uusimpien tietojen ja ennusteiden mukaiset. Lasken-
nassa käytettyjen tulojen kehitysarviot vuodesta 2013 vuoteen 2015 ovat seuraavat:

Tulolaji/Vähennyslaji Muokkauksen arviointiperuste Ennustettu
%

Rahapalkka Ansiotaso ja palkkasumma 2,46
Kansaneläke KEL-indeksi 1,84
Työ- ja virkaeläkkeet TEL-indeksi korotettuna 1,91
Osinkotulot listatuista yhtiöistä Valtiovarainministeriön ennuste 32,45
Muut osinkotulot pääomatulona ” 13,61
Ansiotulo-osingot ” 76,52
Työttömyysturvaetuudet ” 18,95
Asuntolainojen yms. korot ” 22,22

Henkilöverotuksen suunnittelumallilla (HVS-malli) suoritetun laskennan mukaan vuodelta
2015 kertyvät tuloverot jakautuvat seuraavasti:

Eri verojen suhteellisten osuuksien jakautuminen
Arvio tuloista kertyvistä veroista,
milj. euroa

Suhteellinen
osuus, %

Valtion progressiivinen tulovero 5 800
Pääomatulojen vero 2 397
Yleisradiovero 508
Yhteensä 8 705 29,06

Kunnallisvero 18 418 61,48
Kirkollisvero 908 3,03
Vakuutetun sairausvakuutusmaksut
- sairaanhoitomaksu 1 254 4,18
- päivärahamaksu 674 2,25
Yhteensä 29 959 100,00

Jako-osuudet on laskettu yksilöaineistoa soveltavalla HVS-mallilla siten, että verovelvollisten
tuloja korotetaan tulojen muutoksia koskevien kehitysennusteiden mukaisesti ennakkoverojen
tilitysvuoden tasolle ja että vähennysten määriin vaikuttavat laskentatekijät korotetaan vuoden
2015 tasolle. Näin muokattuun tulopohjaan sovelletaan valtionverotuksen vuoden 2015 tulo-
veroasteikkoa, vuoden 2015 yleisradioveron veroperusteita, vuoden 2015 kuntien ja seurakun-
tien tuloveroprosentteja sekä muita verovuotta 2015 koskevia veroperusteita. Verojen ja mak-
sujen määrät korotetaan koko maan tasolle. Näin saadun valtion tuloveron, yleisradioveron,
kunnallisveron, kirkollisveron ja vakuutetun sairausvakuutusmaksujen kokonaismäärien suh-
teelliset osuudet ansiotuloista ja pääomatuloista perittävien verojen, yleisradioveron ja maksu-
jen yhteismäärästä vastaavat veronsaajaryhmien jako-osuuksia.


