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Veroaste laski ja verokertymän kasvu hidastui vuonna 2008
Vuonna 2008 julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin toimielimien keräämien verojen ja pakollisten
sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta eli veroaste oli 42,7 prosenttia. Vuonna 2007 veroaste oli
43,0 prosenttia. Vuonna 2008 veroja sekä pakollisia sosiaaliturvamaksuja kerättiin yhteensä 79,5 miljardia euroa.
Veroasteen alenemisen selittää se, että verokertymän kasvu oli alle 3 prosenttia, kun nimellinen bruttokansantuote
kasvoi vielä 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidon vuotta 2008 koskevista ennakotiedoista.

Valtion verotulojen kasvuvauhti hidastui yhteen prosenttiin vuonna 2008. Erityisesti yhteisöjen maksamien
tuloverojen tuotto kääntyi laskuun vuoden loppupuolella. Paikallishallinnon saamien verotulojen kasvu oli 6,2
prosenttia vuonna 2008 ja syynä tähän oli kunnallisveron ja kiinteistöveron tuoton kasvu. Sosiaaliturvarahastojen
saamien pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,8 prosenttia. Kotitalouksien maksamien tuloverojen
ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymän kasvu selittyy kotitalouksien saaman palkkasumman yli 7 prosentin
kasvulla.

Nettoveroaste, joka tarkoittaa veroastetta vähennettynä julkisyhteisöjen kotitalouksille ja yrityksille maksamilla
tukipalkkioilla, tulon- ja pääomansiirroilla, oli 21,6 prosenttia vuonna 2008. Nettoveroasteen aleneminen johtui
julkisten siirtojen verokertymän kasvua nopeammasta kasvusta. Eläkemenojen kasvu oli suurin julkisten siirtojen
kasvuun vaikuttanut tekijä.

Tarkemmat verotiedot nimikkeittäin löytyvät tietokantataulukoista vuodesta 1975 lähtien.

Verot ja pakolliset sosiaaliturvamaksut sektoreittain, 2007 - 20081)

Osuus BKT:sta,
%

Miljoonaa
euroa

VuosiSektori
43,077 2652007S13+S212 Yhteensä
42,779 4982008
22,740 7682007S1311 Valtionhallinto
22,141 2062008
9,216 4782007S1313 Paikallishallinto
9,417 5052008
11,019 8192007S1314 Sosiaaliturvarahastot
11,120 5812008
0,12002007S212 Euroopan unionin toimielimet
0,12062008
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Liitetaulukot

Verot sektoreittain ja verolajeittain, 2007 - 20081)

Muutos,
%

20082007

TietoVerolajiSektori
.16.6916.90Osuus BKT:sta,

%
-1000 TuloverotS13+S212Yhteensä

2,331 06730 358Miljoonaa euroa
.11.9311.91Osuus BKT:sta,

%
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut

3,922 21821 390Miljoonaa euroa
.1.111.12Osuus BKT:sta,

%
-4000 Omaisuusverot

2,62 0602 007Miljoonaa euroa
.12.8212.94Osuus BKT:sta,

%
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot

2,723 87523 242Miljoonaa euroa
.0.150.15Osuus BKT:sta,

%
-6000 Muut verot

3,7278268Miljoonaa euroa
.7.798.22Osuus BKT:sta,

%
-1000 TuloverotS1311

Valtionhallinto
-1,714 50714 761Miljoonaa euroa

.0.870.86Osuus BKT:sta,
%

-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut

4,31 6141 548Miljoonaa euroa
.0.620.64Osuus BKT:sta,

%
-4000 Omaisuusverot

-1,01 1461 157Miljoonaa euroa
.12.8212.93Osuus BKT:sta,

%
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot

2,723 86623 233Miljoonaa euroa
.0.040.04Osuus BKT:sta,

%
-6000 Muut verot

5,87369Miljoonaa euroa
.8.908.68Osuus BKT:sta,

%
-1000 TuloverotS1313

Paikallishallinto
6,216 56015 597Miljoonaa euroa

.0.010.01Osuus BKT:sta,
%

-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksut

0,02323Miljoonaa euroa
.0.490.47Osuus BKT:sta,

%
-4000 Omaisuusverot

7,5914850Miljoonaa euroa
.0.000.00Osuus BKT:sta,

%
-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verot

0,088Miljoonaa euroa
.11.0611.03Osuus BKT:sta,

%
-2000 Pakolliset sosiaaliturvamaksutS1314

Sosiaaliturvarahastot
3,820 58119 819Miljoonaa euroa

.0.000.00Osuus BKT:sta,
%

-5000 Tavaroista ja palveluista maksetut verotS212 Euroopan
unionin toimielimet

0,011Miljoonaa euroa
.0.110.11Osuus BKT:sta,

%
-6000 Muut verot

3,0205199Miljoonaa euroa
1) Ennakkotieto
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Nettoveroaste ja julkiset siirrot, miljoonaa euroa ja osuudet BKT:sta, 1975 - 20081)

Nettoveroaste,
prosenttia
BKT:sta

Nettoverot,
Verot - julkiset
siirrot

Julkisten
siirtojen
BKT-osuus,
prosenttia

Julkiset siirrot,
Yhteensä

Julkiset
tukipalkkiot

Julkiset
pääomansiirrot

Julkiset
tulonsiirrot

Verot

Vuosi
20,8376215,72829596169206465911975
23,7485716,33342657145254081991976
22,7512117,43919727117307590401977
19,5484417,4432076098346291641978
18,7539516,848399471073785102341979
19,5649316,2539910301274242118921980
21,0790316,7629311761714946141961981
19,2814817,6744412582475939155921982
18,2860018,3863414571796998172341983
19,71041918,3967116171867868200901984
20,61187319,01093817211859032228111985
21,31317119,512088185421610018252591986
19,61307019,713178192923411015262481987
23,41772919,114470212244911899321991988
23,72008118,415619224135313025357001989
23,52112120,017929247732315129390501990
20,51757824,621071278144517845386491991
16,11335628,823951281143620704373071992
13,01088631,4263942681140122312372801993
15,51368431,4276222663163323326413061994
15,01435630,8295013102266923730438571995
18,61845428,4281872577144924161466411996
20,82232325,527457260335624498497801997
22,22599423,927958259849424866539521998
22,02702923,7291362610102825498561651999
25,43360421,828811280750525499624152000
23,23239821,429937281757926541623352001
22,63257222,031619283557128213641912002
21,53140622,532781284343429504641872003
21,13207522,434116290548030731661912004
21,53373922,535381292965731795691202005
21,73622021,836395306456132770726152006
22,23985720,837408311860433686772652007
21,64026321,139235326769535273794982008

1) Ennakkotieto
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Laatuseloste: Verot ja veronluonteiset maksut
Tilaston tietosisältö
Tilasto sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja veronluonteisista
maksuista, mukaan lukien pakolliset sosiaaliturvamaksut. Lisäksi tilastossa on mukana Suomessa kerätyt
veronluonteiset maksut Euroopan Unionille. Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston käytetyin tunnusluku on
veroaste, jossa verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen vuosikertymä suhteutetaan saman ajanjakson
nimelliseen bruttokansantuotteeseen. Veroaste on yksi yleisimpiä julkisen sektorin koon mittareita
kansainvälisessä vertailussa. Tämän lisäksi tilasto sisältää tietoa nettoveroasteen kehityksestä sekä verojen ja
pakollisten sosiaaliturvamaksujen kehityksestä sektoreittain ja verolajeittain..

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston laadinta perustuu kansantalouden tilinpidon laadinnassa käytettyihin perusaineistoihin. Verot kirjataan
tilastossa Euroopan Tilinpitojärjestelmän ESA-95:n mukaisesti suoriteperusteisena. Suoriteperusteisessa
kirjaamisessa verotulot pyritään kohdistamaan samaan ajankohtaan veron maksuvelvoitteen aiheuttaman
tapahtuman kanssa. Käytännössä suoriteperusteiset kertymät määritellään ajoituskorjattujen kassakertymien
avulla. Esimerkiksi arvonlisäveron osalta tilityksen viive on yleensä kaksi kuukautta. Ajoituskorjaus tarkoittaa
tällöin sitä, että esimerkiksi helmikuussa valtion kassaan maksetut arvonlisäverotulot tilastoidaan edellisen
vuoden verokertymiin. Tilaston tiedot ovat ajoitukorjattuna vuodesta 1988 eteenpäin. Tätä aiempia vuosia
koskevat tiedot ovat kassaperusteisia, eli kyseisten vuosien tiedot sisältävät näinä vuosina tilitetyt verot.

Kansantalouden tilinpidon veroluokituksesta poiketen tilaston luokitus perustuu OECD:n Revenue Statistics
-verotilaston verolajiluokitukseen.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tiedot pohjautuvat kansantalouden tilinpidon tietoihin, joten esimerkiksi veroaste muuttuu bruttokansantuotteen
muuttuessa. Verojen ja veronluonteisten maksujen osalta kansantalouden tilinpidon lähdeaineisto koostuu
pääosin julkisyhteisöjen tilinpäätösaineistoista ja hallinnollisista aineistoista. Ennakkojulkistuksessa (helmikuu)
lopullisia tietoja ei ole juurikaan käytettävissä, joten tarkkuustaso on tällöin alempi kuin myöhemmissä
julkistuksissa.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto julkaistaan samanaikaisesti kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa kaksi kertaa vuodessa, helmikuun
lopussa ja heinäkuussa. Ensimmäinen ennakko julkaistaan kaksi kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Tiedot ovat ennakollisia siihen saakka, kunnes kansantalouden tilinpidon tiedot ovat lopullisia eli kaksi vuotta
tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Tiedot voivat muuttua tämän jälkeenkin menetelmämuutoksista johtuvien aikasarjatarkistusten yhteydessä.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tiedot julkaistaan internetissä Tilastokeskuksen Tuorein tilasto -sivuilla. Tiedot julkaistaan myös OECD:n
Revenue Statistics -julkaisussa. Veroaste julkaistaan lisäksi kansantalouden tilinpidon liitetietona ja Suomen
tilastollisessa vuosikirjassa

Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilaston aikasarja on menetelmällisesti yhtenevä vuodesta 1988, josta eteenpäin verot on laskettu
suoriteperusteisena siten, että julkisyhteisöjen keräämät verotulot on pyritty kohdistamaan samaan ajankohtaan
veron maksuvelvoitteen aiheuttaman tapahtuman kanssa. Tätä aiempiin vuosiin aikasarjan vertailukelpoisuus
on lievästi alempi.

Tilastokeskus julkaisee myös Ympäristöverotilastoa, joka perustuu kansainvälisesti yhtenäiseen
tilastointikehikkoon. Ympäristöverotilasto sisältää myös yhtenä eränä ympäristöperusteiset palvelumaksut,
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joita ei kuitenkaan luokitella veroiksi tai veronluonteisiksi maksuiksi kansantalouden tilinpitoon perustuvissa
tilastoissa.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
OECD:n verotilaston käyttämä verolajiluokitus ja sektoriluokituksen sovellus poikkeaa joiltakin osin
kansantalouden tilinpidosta. Kokonaistasolla tilaston tiedot ovat kuitenkin yhtenevät kansantalouden tilinpidon
verojen ja julkisyhteisöjen keräämien pakollisten sosiaaliturvamaksujen kanssa.
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