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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee optimaalista autoilun verotusta. Tutkimusongelmana on selvittää, miten olisi optimaalista verottaa autoilua
valtion, yhteiskunnan ja kuluttajan kannalta. Tutkielmassa lähdetään liikkeelle veroteorian ja käytössä olevien käsitteiden esittelyllä, josta
edetään autoverotukseen sen historian ja erityispiirteiden kautta. Hyödykeverotuksen teoreettisessa tarkastelussa nojataan kahteen artikkeliin,
joista ensimmäinen on Stefan Homburgin (2006) artikkeli "A New Approach to Optimal Commodity Taxation." Siinä Homburg luo perinteisestä
hyödykeveroteoriasta yksinkertaistetun mallin, jonka tarkastelu perustuu vain mitattavien suureiden tarkaste-luun. Toinen artikkeli on Bruno De
Borgerin (2001) "Discrete choice models and opti-mal two-part tariffs in the presence of externalities: optimal taxation of cars." De Borger luo
mallin, jossa optimaaliset hyödykeverot asetetaan hyödykkeiden aiheuttamien ulkoisvaikutusten mukaisesti.
Autoilun verotusta tarkasteltaessa niitä elementtejä, jotka vaikuttavat negatiivisesti tuloihin ja työn tarjontaan, tulisi verottaa enemmän ja päin
vastoin. Esimerkkinä voi olla esimerkiksi ruuhkien verottaminen ruuhkamaksuilla. Intuitio teorian tarkastelussa työn tarjonnan kautta on se, että
hallitus ei voi verottaa aikavarantoa suoraan. Sen onkin siis kannustettava kuluttamaan sellaisia tuotteita, jotka saavat kuluttajan työskentelemään
enemmän. Lisäksi valtiovallan käyttäessä kaikkia mahdollisia verotuskeinoja optimaalinen vaihteleva vero ei ole samansuuruinen kuin
ulkoisvaikutusten rajakustannukset, jollei ulkoisvaikutus muuta auton omistamisen todennäköisyyttä. Jos erot autojen käyttämien polttoaineiden
välillä unohdetaan ja oletetaan, että valtiolla on mahdollisuus asettaa optimaalinen vaihteleva vero eri autotyypeille ulkoisvaikutusten perusteella,
niin teoria osoitti, että matalimmat kiinteät verot tulisi asettaa niille autoille, jotka saastuttavat vähiten.
Autoilun verotusta tulisi muuttaa rohkeammin ottamaan huomioon muitakin ulkoisvaikutuksia kuin hiilidioksidipäästöt. Nyt tehtävä siirtymä
ympäristöystävällisempään suuntaan on oikea, mutta muutos ei vähennä auton omistamisen todennäköisyyttä eikä siten vähentäne autoilun
ulkoisvaikutuksia kuin marginaalisesti. Marraskuussa 2007 julkaistun veromuutoksen toteutumisen jälkeenkin verotuksen ensisijainen tavoite on
valtion tulojen takaaminen. Etsittäessä optimaalisinta verotusmallia kansantalouteen, tulisi autoilun verotus nähdä vain yhtenä osana
kokonaisverotusta.
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