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Hedelmille ja vihanneksille alempi alv-kanta - fiskaalisten vaikutusten arviointia.

Kysymys:

Tehdään reformi, jossa hedelmien ja vihannesten arvonlisäverokanta lasketaan nykyisestä 14 prosentista
10 prosenttiin. Mitkä ovat reformin fiskaaliset vaikutukset?

Vastaus:

Arvioidaan reformin fiskaalisia vaikutuksia kansantalouden tilinpidossa olevan yksityistä kulutusta
koskevien tietojen perusteella. Tilastossa on yksityiset kulutusmenot melko yksityiskohtaisesti
tilastoituna, ja myös hedelmien ja vihannesten euromääräinen kulutus löytyy tästä tilastosta.

Reformin fiskaalinen vaikutus on seuraava:

alv_ref*X_ref - alv_tae*X_tae =

 alv_ref*(1+g)*X_tae - alv_tae*X_tae=

[alv_ref*(1+g) - alv_tae]*X_tae,

jossa alv_ref on reformin mukainen arvonlisäverokanta, alv_tae on vuoden 2019 talousarvioesityksen
mukainen arvonlisäverokanta, X_tae on arvio talousarvioesityksen mukaisesta arvonlisäverottomasta
myynnistä, X_ref on arvio reformin mukaisesta arvonlisäverottomasta myynnistä ja g hinnan muutoksen
aikaan saama kysynnän kasvu. Hedelmien ja vihannesten hinta reformin ansiosta todennäköisesti alenee,
joten kysyntä lisääntyy ja siis X_ref>X_tae ja (1+g)=X_ref/X_tae.

Esim. Kotakorpi et al. (2011, s. 25) on estimoinut he-vi –tuotteiden kysyntäjoustoksi |0,437|. Eli kun
tuoteryhmän kuluttajahinta laskee prosentin, kulutus kasvaa 0,437%:ia.

Oletetaan, että 90% alv-kannan prosentuaalisesta muutoksesta menee kuluttajahintaan eli kuluttajahinta
laskee 1,6%:ia [=90%*(110/112-1)], ja hinnan alennus näin nostaa kysyntää jouston estimaatti
huomioiden 0,7%:ia

Tuorein tieto hedelmien ja vihannesten yksityisestä kulutuksesta on vuodelta 2017. Kulutus oli tuolloin
noin 2,7 mrd euroa, sisältäen arvonlisäveron. Veroton myynti on siis 2,4 mrdEur (=2,7/1,14), ja vuoden
2017 tasossa laskettuna olisi reformin kustannus seuraava:

(0,10*1.007-0,14) * 2,7 * MrdEur/1.14 ≈ -90 Meur.

Mitä suurempi kysynnän jousto on, sitä pienempi reformin fiskaalinen vaikutus on. Silti vaikka
esimerkiksi tässä tapauksessa kysyntä olisi vaikkapa yksikköjoustavaa, reformin kustannus vähenisi vain
pari miljoonaa euroa. Koska reformin vaikutus kuluttajahintaan on suhteellisen pieni, dynaaminen
laskelma on lähes yhteneväinen staattisen laskelman kanssa.

HUOM. Veroreformin juridisia ulottuvuuksia ei ole laskelmaa varten selvitetty.
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