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Hevosalan verotus Hevosalan verotus 
ALV kehityksen jarrunaALV kehityksen jarruna

Jukka SopenJukka Sopen--LuomaLuoma
Ekonomi, KLT, HTM, CFEEkonomi, KLT, HTM, CFE
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ArvonlisArvonlisääverotus harmonisoituverotus harmonisoitu

►► Koko ETA:n alueellaKoko ETA:n alueella
►► Erityisesti Erityisesti ””vanhatvanhat”” EU maat + Sveitsi, Norja ja  IslantiEU maat + Sveitsi, Norja ja  Islanti
►► Suomessa palvelut alv:n piiriin 1.6.1994Suomessa palvelut alv:n piiriin 1.6.1994
►► Maatilatalous alv:n piiriin 1.1.1995 Maatilatalous alv:n piiriin 1.1.1995 
►► Mutta, ravikilpailutoiminta kaikkialla verollista paitsi Mutta, ravikilpailutoiminta kaikkialla verollista paitsi 

SuomessaSuomessa
►► ALV tehokasta ja nerokasta verotusta, verovelvollinen ALV tehokasta ja nerokasta verotusta, verovelvollinen 

kerkerääää verot ja tilittverot ja tilittääää ne valtiollene valtiolle
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Miksi?Miksi?

►►Tappiollinen toimiala, Tappiollinen toimiala, ””palautusautomaattipalautusautomaatti””,,
--80 luvun investoinnit, 80 luvun investoinnit, 
laaja harrastajien joukko laaja harrastajien joukko 

►►Voiko kilpailutoiminta olla liiketoimintaa?Voiko kilpailutoiminta olla liiketoimintaa?
►►Pieni toimiala, vaikutus ja painostus Pieni toimiala, vaikutus ja painostus 

mahdollisuudet rajallisiamahdollisuudet rajallisia



Eduskunta 11.12.2007   www.rantalainen.fi 4

SeurauksetSeuraukset

►► KAAOS, osa hevostaloudesta verollista osa               KAAOS, osa hevostaloudesta verollista osa               
verotonta verotonta 

►► Toimiala tarttui itse haasteeseen, tulkitsi, koulutti Toimiala tarttui itse haasteeseen, tulkitsi, koulutti 
ja opastija opasti

►► Perustettiin verotoimikunta (Esko Kiviranta) Perustettiin verotoimikunta (Esko Kiviranta) 

►► RajankRajankääynti verollisen ja verottoman vynti verollisen ja verottoman väälilllillää, , 
tulkinnat jatkuvan kiistelyn kohteenatulkinnat jatkuvan kiistelyn kohteena

►► Harmaa talous kasvoiHarmaa talous kasvoi



Eduskunta 11.12.2007   www.rantalainen.fi 5

VaikutuksetVaikutukset

►► KeskusjKeskusjäärjestrjestöö, , FintotoFintoto OyOy
►► Raviradat 20 + 20 kesRaviradat 20 + 20 kesäärataa, Ry tai Oyrataa, Ry tai Oy
►► Ohjastajia ja valmentajia 7 000Ohjastajia ja valmentajia 7 000
►► Kasvattajia 5 000 Kasvattajia 5 000 
►► Hevosten omistajia 30 000Hevosten omistajia 30 000
►► PPäääätoimisia tytoimisia työöntekijntekijööititää 5 000,                           5 000,                           

osaosa--aikaisia n. 10 000aikaisia n. 10 000
►► Harrastajia ravi 50 000 + ratsu 100 000Harrastajia ravi 50 000 + ratsu 100 000
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EntEntää ttäännääään 1992n 1992--1997 1997 

Muutama muuttujaMuutama muuttuja

►► Hevosia 49 000 => 66 000     + 35%Hevosia 49 000 => 66 000     + 35%
►► Palkintorahoja 13 MPalkintorahoja 13 M€€ => 22 M=> 22 M€€ + 69%+ 69%
►► Pelivaihto 110 MPelivaihto 110 M€€ => 220 M=> 220 M€€ + 100%+ 100%
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Miksi verolliseksiMiksi verolliseksi

►► Koska toimiala harjoittaa liiketoimintaaKoska toimiala harjoittaa liiketoimintaa
►► Kilpailutoiminta on osa ansiotoimintaaKilpailutoiminta on osa ansiotoimintaa
►► Hevostalouden alvHevostalouden alv--verotus yksinkertaistuuverotus yksinkertaistuu

(ainoa ongelma, harrastusta vai ansiotoimintaa?)(ainoa ongelma, harrastusta vai ansiotoimintaa?)
►► Harmaa talous hiipuu (kotitalousvHarmaa talous hiipuu (kotitalousväähennys)hennys)
►► Voitolliset hevoset maksavat Voitolliset hevoset maksavat –– heikommin  heikommin  

menestyvmenestyväät saavat palautustat saavat palautusta
►► Piristysruiske maatilataloudelle, maaseudullePiristysruiske maatilataloudelle, maaseudulle
►► Rehualaa hevosille tarvitaan 66 000 ha Rehualaa hevosille tarvitaan 66 000 ha 
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Rouva MinisteriRouva Ministeri

…………. . on jon jäärkerkeää on kuntoa, on kuntoa, 
jos toimeen tartutaan.jos toimeen tartutaan.

On aika tarttua On aika tarttua ……....


