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Lausunto hallitukse
en esityksesstä laeiksi varojen
v
arvostamisestaa verotukse
essa
annetun
n lain, kiinte
eistöverola in sekä vero
otustietojen julkisuuddesta ja sala
assapidostaa
annetun
n lain 6 §:n muuttamissesta

usarvot vasttaisivat jatkkossa nykyisstä
Uudistukseen tarkoitukksena on, etttä kiinteisttöjen verotu
paremmin markkina-aarvoja ja olisivat siten pparemmin linjassa arvo
ostamislain kanssa. Esityksessä
mainittujen selvitysten mukaan kiinteistöjen
k
n verotusarvot ovat nykyisin kaukaana markkina-arvoista
ja verotusaarvon ja maarkkina-arvo
on suhteesssa on suurtaa vaihtelua kuntien
k
väliillä ja jopa kuntien
k
sisällä.
Maapohjan
n arvostamisessa käyte
ettäisiin jatkkossa Maan
nmittauslaittoksen tuotttamia alueh
hintoja.
Arvostamissmenetelmä on pitkälle automatissoitu ja tuottaa eri rekisterien tiettoja hyödyn
ntäen
vuosittain päivittyviä aluehintatie
etoja. Meneetelmän keh
hittäminen on vielä kessken eikä se
en kuvaus
ole riittävään yksityisko
ohtainen, jo
otta voitaisi in arvioida, kuinka hyvvin menetelm
män voi odottaa
toteuttavan uudistuksselle asetettuja tavoitt eita.
minen yksin
nkertaistuu.. Aiempi järjjestelmä oli monimutkkainen ja vaikeasti
Rakennustten arvostam
ennakoitavva. Uudessaa järjestelmässä verotuusarvoon vaaikuttaisi vain rakennukksen käyttö
ötarkoitus,
ikä ja pintaa-ala tai tilavuus. Aiemmasta poikeeten alueelliset erot ra
akennuskusttannuksissaa
huomioitaiisiin.
pohjan että rakennuste
en verotusa rvot tulisivaat uudistukssen myötä nnousemaan
n
Sekä maap
huomattavvasti. Tarkoituksena ei ole kiinteisttöverotulojen kasvatta
aminen, joteen myöhem
mpänä
muutostarrpeena on mainittu
m
kiin
nteistöveropprosenttien
n vaihteluvälien muuttaaminen site
en, että
kunnilla olisi mahdolliisuus pitää kiinteistöveerotulonsa ennallaan
e
veroprosentt
tteja sopeutttamalla.
usunnossa keskitytään
k
arvioimaann esityksen vaikutuksia
v
taloudellisiiin kannustimiin ja
VATT:n lau
tulonjakoo
on. Luvussa 6 esitetyisssä vaikutusaarvioissa ei ole
o arvioitu uudistukseen taloudellisia
vaikutuksiaa tehokkuud
den ja tulon
njaon kannaalta.
Rakentamiisen kannussteet
misinvestointien määrä än ja ajoitukseen
Kiinteistövverojärjestelmän rakenne vaikuttaaa rakentam
liittyviin kaannusteisiin
n, ja empiirissen tutkimuustiedon mu
ukaan kiinte
eistönomisttajat reagoivvat näihin
kannusteissiin (Lyytikäinen, 2009).
Maapohjan
n kiinteistövvero ei heikkennä rakenntamisen kaannusteita, jos
j verotusaarvo ei riipu
u
maanomistajan toimissta. Vanhasssa maapoh jan arvostu
usjärjestelmässä tämä nneutraalisuus
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us näyttäisi säilyvän uuudistuksessaa. Maapohja
an verotusaarvon
toteutuu jaa ominaisuu
riippumatttomuus rakeennusinvesttoinneista j a maanomiistajan muissta toimistaa olisi perusteltua
kirjata julkilausutuksi tavoitteekssi.
Myöhemm
missä muuto
ostarpeissa (luku 5) maainittu maap
pohjan vero
oprosenttienn eriyttämin
nen
yleisestä kiinteistöverrosta voi lisäätä rakenta misen kann
nusteita, sillä nykyjärjesstelmässä yleinen
y
hjan lisäksi lliike- ja teollisuusraken
nnuksiin.
kiinteistövero kohdisttuu maapoh
Rakennustten kiinteisttövero heike
entää rakennnusinvesto
ointien kann
nusteita sekkä vanhassa että
uudessa järjestelmässsä. Mikäli uu
udistuksesssa kaavailtu verotuotto
oneutraaliuss toteutuu, eivät
rakentamissen verokan
nnustimet keskimäärin
k
n muutu. Uu
udistus saatttaa kuitenkkin vaikuttaa
uudistuotaannon raken
nnustyyppijakaumaan, sillä eri rakkennustyypp
pien veroraasitus muutttuu eri
tavalla. Lisäksi uudesssa järjestelm
mässä perussparannuste
en ja huoma
attavien ku nnossapitottöiden
huomioon ottamisesta verotusarrvoa korottaavana tekijäänä luovuttaisiin, mikä poistaisi nyykyisen
perusparan
nnuksiin liitttyvän negatiivisen verookannustee
en.
Nykyisessää rakennusten arvostam
misjärjestel mässä uude
en rakennussprojektin ttuleva
kiinteistöverorasitus on
o esityksen
n mukaan vvaikea ennakoida. Uusi järjestelmää on selvästti
yksinkertaiisempi ja heelpommin ennakoitava
e
a. Rakennussten arvosta
amisperusteeiden
yksinkertaiistaminen alentaa
a
rake
ennusinvesttointien hallinnollisia kustannuksiaa ja vähentäää tuleviin
kustannuksiin liittyväää epävarmu
uutta, mikä voi lisätä raakennusinve
estointeja.
Kuntien ka
annusteet
ohjan verotu
usarvot ajanntasaistetaaan ja jatkosssa ne seura avat alueen
n
Uudistukseessa maapo
hintatason
n kehitystä nykyistä
n
parremmin. Ajaantasainen ja markkina
ahintojen m
muutoksia se
euraava
arvostusjärrjestelmä vo
oi tehdä kunnan sisäisiistä julkisten palvelujen muutoksi sta kuntalaisille
hyväksyttäävämpiä. Paalveluverkon
n muutoste n hyödyt ja haitat jakautuvat useiin alueellise
esti
epätasaiseesti. Nämä muutokset
m
heijastuvat
h
nteistöjen hhintoihin. Täällöin
oletettavassti myös kiin
palveluverkon muutokset heijasttuisivat uud essa arvosttusjärjestelm
mässä myöss
k
si muutoksissta eri alueille koituvia hyötyjä ja haittoja.
kiinteistöverorasitukseen, mikä kompensois
utoksesta hyötyvät kiinnteistönomistajat makssavat aiemppaa enemm
män veroa
Palveluverkoston muu
ja kärsijät ssaavat kompensaation matalamm
man veron muodossa.
m
Tulonjakovvaikutukset
Luvussa 6.22 esiteltäväät vaikutusarviot koostuuvat kiinteistötason tai postinumeerotason aineistoilla
tehdyistä u
uudistuksen
n aiheuttam
mien veromuuutosten jakaumien tarkasteluistaa. Uudistukssen
kohdentum
mista eri tuloluokkiin ei ole pyrittyy arvioimaan
n. Uudistukksen veromuuutosten
tulonjakovvaikutusten luotettava ja yksityiskoohtainen arrviointi olisi haastavaa ja siihen vaaadittaisiin
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mustietoa1 sekä eri rekkisteriaineisstojen yhdisstämisiä. Tuulonjakovaikkutuksia on
uutta empiiristä tutkim
silti syytä p
pyrkiä arvioimaan ainakin jälkikäteeen, kun kuntien uudet veroproseentit ovat tiedossa.
Mikäli kiintteistöverokkertymä ei muutu
m
merkkittävästi, on uudistukssen vaikutuss tulonjakoo
on
todennäkö
öisesti pieni. Uudistus saattaa
s
hiem
man tasoittaaa tulonjakoa, sillä nykkyiset verotusarvot
ovat kauem
mpana markkinahinnoiista kalliilla alueilla. Sitten verorasitus painotttuisi uudessa
järjestelmäässä voimakkkaammin kalliille
k
alueeille, joilla tu
ulotaso on keskimäärin
k
n korkeampi.
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1

Kiinteistöveerot tilittää kiiinteistön omisstaja, mutta veeron tosiasiallinen kohdentu
uminen riippuuu siitä, miten
kiinteistöveroot vaikuttavatt asuntojen hin
ntoihin ja vuokkriin. Suomeaa koskevaa tuttkimusta näistä
tä teemoista eii ole ja
ulkomaista luuotettavaa tutkkimustakin on
n vähän (Gallaagher et al. 20
013 ja Palmon & Smith, 19998). Sen perussteella
voidaan kuiteenkin arvioidaa, että kiinteistöveron muuttokset heijastu
uvat todennäkö
öisesti likimaiin täysimääräiisesti
kiinteistöjen hintoihin, muutta eivät vaiku
uta vuokriin vvapailla markk
kinoilla. Julkissesti tuetussa vvuokra-asunto
okannassa
on muutokset voivat johtaa vuokrien
vuokrat määrräytyvät omakkustannusperiaaatteen mukaiisesti. Tällöin kiinteistövero
muutoksiin.

