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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoituksena on vertailla kahta yleisimmin käytettyä hyödykeverotusmuotoa, myytyyn määrän perustuvaa yksikköveroa ja
hyödykkeen arvoon perustuvaa ad valorem -veroa epätäydellisen kilpailun vallitessa. Täydellisen kilpailun vallitessa näiden veromuotojen välillä
ei ole eroja, kun hinta ja rajakustannus asetetaan yhtä suuriksi. Epätäydellisen kilpailun vallitessa hinta asetetaan suuremmaksi kuin
rajakustannus, jolloin veromuodot käyttäytyvät eri tavoin.
Tutkielma keskittyy siihen, miten näiden kahden veromuodon vaikutukset kuluttajahintaan, myytyyn määrään, voittoihin, hyvinvointiin,
hyödykkeen laatuun ja tuotedifferointiin eroavat toisistaan. Epätäydellisen kilpailun erilaiset ilmenemismuodot on pyritty ottamaan huomioon.
Verojen vaikutuksia on tutkittu muun muassa vapaan sekä estetyn markkinoillepääsyn mallissa. Yritysten on oletettu aluksi tuottavan
homogeenista tuotetta ja myöhemmin tarkastelu on laajennettu myös differoituihin tuotteisiin. Veromuotojen optimaalista rakennetta on tutkittu
verouudistuksen avulla, jolloin verotuksen rakennetta on muutettu siirtämällä painopistettä yksikköverosta ad valorem -veroon siten, että
verotulot pysyvät ennallaan. Lopuksi on esitelty empiirinen tutkimus koskien Euroopan Unioniin kuuluvien maiden tupakkaverotusta. Euroopan
Unionin tupakkaveron harmonisointipyrkimysten vuoksi aihe on ollut erityisen huomion kohteena. Tutkimuksessa saadut tulokset tukevat
esitettyjä teorioita.
Ad valorem -veron voidaan päätellä tuottavan markkinoille alhaisemman hinnan ja matalamman voittojen tason kuin yksikkövero. Myös
hyvinvoinnin kannalta ad valorem -vero tuottaa paremman lopputuloksen. Veromuotojen vaikutuksesta hyödykkeen laatuun ja tuotedifferointiin
ei ole saatu aivan yksiselitteisiä tuloksia, mutta tutkimukset osoittaisivat ad valorem -veron johtavan alhaisempaan laatuun ja vähäisempään
tuotevariaatioiden määrään markkinoilla.
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