Suomalainen yritysten omistaminen kilpailukykyiseksi
Yritysten osakkeet ja yritykset tuottavat hyvin. Tavoite on suunnata niihin enemmän suomalaista
pääomaa ja parantaa omistamisen taitavuutta. Siksi yritysten osakkeiden ja yritysten tuoton verotuksen
on oltava kilpailukykyistä ja neutraalia verrattuna muihin kohteisiin.
Verotuksen korkeus ja epäneutraalius
Korkea ja epäneutraali kokonaisverotus kohdentaa pääomat huonosti tuottaviin kohteisiin. Nyt verotus
suosii pääoman siirtymistä pörssiyrityksistä kiinteistöihin tai tileille. Yritykset tuottavat vaurautta
kansakunnalle työllistämällä, yhteisöverolla, osingoilla ja arvonnousulla. Kiinteistöneliöt tuottavat
kustannuksia. Omistajan kokonaisvero sisältäen yhteisöveron, pääomaveron ja inflaatioveron
yhteisvaikutuksen on seuraava:
Pörssiyrityksen henkilöomistaja

52,0 %

Listaamattoman yrityksen henkilöomistaja
(osinko alle 150000 ja max. 8% omasta pääomasta)

42,6 %

Pörssiyrityksestä yli 10 % omistava yhtiö tai yleishyödyllinen yhteisö

20 %

Sijoitusasunto

38,7 %

Ruotsalaisen Aktiespararna järjestön mukaan yrityksestä ulos jaetun voiton kokonaisvero on OECD
maissa keskimäärin 33,8% ja EU-maissa 31,5 %.
Aloitteella tavoiteltava hyöty
Suomessa on 80 miljardia nollakorkoisilla tileillä. Jos tileiltä siirtyisi kohtuullisen verotuksen
kannustamana osakkeisiin 40 miljardia, ilman veroja tuotto olisi 7 %:n reaalituotolla 50 vuodessa 1112
miljardia enemmän kuin tilillä 1 %:n reaalituotolla. Se on vuotta kohden 22.2 miljardia lisää vaurautta
suomalaisille. Verojen vaikutus on merkittävä. Jos nimellistuotosta peritään vuosittain nykyinen
pääomavero, reaalituotto kutistuu noin 193 miljardiin ja 3.9 miljardiin vuotta kohden.
Taitava omistaminen on päätöksiä minkä liiketoiminnan omistusta ostetaan tai myydään, paljonko
pääomaa sijoitetaan tai miten liiketoimintoja ja niiden tuottoja kasvatetaan. Kohtuullinen verotus
houkuttelee oppimaan taitavaksi yritysten omistajaksi ja johtajaksi.
Omistaminen tuottaa hyvin pitkän ajan kuluessa. Siitä kannattaa tehdä Suomelle menestystekijä.
Suomalainen työ on tärkeää, mutta joudumme myymään sen maailmanmarkkinahintaan.
Suomen taloudelliselle menestymiselle tärkeät pörssiyritykset toimivat joustavasti globalisaation
maailmassa ja tuovat vaurautta maahan Suomen ulkopuolelta. Kotimainen omistus pitää
ydinliiketoiminnan Suomessa.
Korkea verotus siirtää omistuksen ulkomaille
Korkea kokonaisverotus siirtää suomalaista omistusta ulkomaisille omistajille. Korkea verotus laskee
omistajan tuottoa. Ulkomainen omistaja maksaa matalaa veroa ja saa siten korkeampaa tuottoa, jolloin
hänen kannattaa maksaa enemmän yritysten osakkeista. Osakkeet siirtyvät ulkomaiseen omistukseen
ja Suomesta tulee ”renkivaltio”. Nyt pörssissä ulkomaalaisen omistuksen osuus on 41 %. Osingoista
60 % menee ulkomaille.
Kaksinkertaista verotusta voi keventää huojentamalla yritysten osinkojen ja myyntivoiton veroa 75 –
85 %. Muutoksen voi rahoittaa veropohjan laajentamisella, pääoman siirtymisellä paremmin tuottaviin
kohteisiin, veroitettavan omaisuusmassan nopeammalla kasvulla ja muilla dynaamisilla vaikutuksilla.

Edellä mainitun perusteella Haukilahden-Westendin kansallisseura ry esittää, että puoluekokous
hyväksyessään tämän aloitteen edellyttää että
Omistamisen kokonaisverotuksen eli yhteisö-, pääoma- ja inflaatioveron yhteisvaikutuksen
osakeyhtiön henkilöomistajalle on oltava seuraavalla hallituskaudella korkeintaan 33 %.
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