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SAK:n verotavoitteet
vaalikaudelle 2019-2023
SAK haluaa turvata suomalaisille tärkeän hyvinvointivaltion ja matalat
tuloerot. Väestön ikääntyessä julkista taloutta on vahvistettava, jotta
vältämme uuteen leikkauskierteeseen joutumisen. Työn verotuksen
korottamisen sijaan verotuksen painopistettä on siirrettävä pääomien
ja varallisuuden verottamiseen.

• Hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää julkista taloutta
vahvistavaa veropolitiikkaa.
• Perusteettomien verotukien karsiminen lisää verotuloja
ja yhdenvertaisuutta.
• Uusi varallisuusvero ja veropohjien tiivistäminen siirtävät
verotuksen painopistettä pääomiin.

Lisätietoja:
Ilkka Kaukoranta
ilkka.kaukoranta@sak.fi
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Hyvinvointivaltio rahoitetaan veroilla
Ostovoimasta ja työllisyydestä pidettävä huolta
• Työn verotuksen kiristämistä vältettävä.
• Pieni- ja keskituloisten ostovoimaa tuettava tarvittaessa veronkevennyksillä seuraavassa
taantumassa.
• Työvoiman liikkuvuutta helpotettava alentamalla asuntokaupan varainsiirtovero yhteen prosenttiin.
• Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista saatavaa vähennystä uudistettava, jotta se ei
enää suosisi suurituloisia.

Veropohjia tiivistettävä
• Viime vaalikaudella luodut yrittäjävähennys ja metsälahjavähennys on lakkautettava.
• Perintö- ja lahjaverotuksen sukupolvenvaihdoshuojennusta on leikattava.
• Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus on nostettava lähemmäs yleistä osinkoverotusta.

Pääomien ja varallisuuden verottamista vahvistettava
• Perintö- ja lahjaveron kevennys on peruttava ja verotuksessa palattava vuoden 2016 tasolle.
• Luodaan uusi laajapohjainen varallisuusvero.
• Kiinteistöveron oikeudenmukaisuutta on lisättävä uudistamalla arvostukset ja luomalla
huojennus- tai lykkäysjärjestely pienituloisille.

Harmaata taloutta torjuttava
•
•
•
•

Verohallinnon esitys online-kassakoneista on toteutettava.
Alustatalouden yritysten ilmoitusvelvollisuutta on lisättävä.
Veronumeron käyttöä on laajennettava uusille toimialoille.
Tilaajavastuuta on uudistettava ketjuvastuumallin mukaiseksi.
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SAK:n ehdotus uudeksi laajapohjaiseksi varallisuusveroksi
TAVOITTEET

MITEN?

• Lisätä verotuloja ilman, että

• Veroa tulee periä alarajan ylittävästä

• Hillitä varallisuuserojen kasvua.

• Veron ulkopuolelle jäisivät varat, jotka

työn verotusta tarvitsee kiristää.

sijoitusvarallisuudesta.

ovat jo nyt omistamiseen liittyvien
verojen piirissä, kuten asunnot, kesämökit ja autot.

• Verotietojen avoimuus tuo

varallisuuserot näkyviin ja
osaksi julkista keskustelua.

• Laajapohjainen varallisuusvero

• Lisätä verotuksen yhdenvertai-

koskisi esimerkiksi pankkitalletuksia,
osakkeita, rahastosijoituksia,
yritysvarallisuutta, metsiä ja peltoja.

suutta, kun myös kiinteistöveron
ulkopuoliset varat tulevat
veron piiriin.

• Yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuksiin
kohdistuva 0,1 % vero =
yli 100 miljoonaa euroa verotuloja.

Verotuottovaikutus
(milj. euroa)

VEROESITYKSET
Listaamattomien osinkoverotus: tuottoasteen alentaminen

+288

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen leikkaaminen

+141

Yrittäjävähennyksestä luopuminen

+130

Tyyppihyväksytyt kassakoneet käyttöön

+130

Kattava varallisuusvero käyttöön

+100

Solidaarisuusverosta pysyvä

+100

Vuoden 2016 perintö- ja lahjaveroasteikon palauttaminen

+58

Metsälahjavähennyksestä luopuminen

+13

Kiinteistöverotukseen huojennus pienituloisille

-20

Asuntokaupan varainsiirtoveron alentaminen

-178

Yhteensä

+762

Pieni- ja keskituloisten veronkevennys matalasuhdanteessa
YHTEENSÄ (huomioiden mahdollinen veronkevennys taantumassa)
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(tarvittaessa) -300
+462

