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Yrittäjänaiset ajaa alvin alarajan nostamista 50 000 euroon 

Suomen Yrittäjänaiset liputtaa ensi vuonna toteuttavalle maksuperusteiselle arvonlisäverolle. Se on 

positiivinen signaali ja iso helpotus pienyrityksille. 

Liitto on linjannut yhdeksi veropolitiikan kärkitavoitteekseen arvonlisäveron alarajan nostamisen 

10 000 eurosta 50 000 euroon, koska nykyinen alvin alaraja jarruttaa talouskasvua. Myös alvirajan 

päälle tulevaa huojennusaluetta tulee porrastaa asteittain, minkä lisäksi alarajaan on tehtävä 

säännöllisesti inflaatiotarkastus. 

Suomen arvonlisäveron alaraja on pysynyt EU:n liittymisen jälkeen noin 20 vuotta samana, kunnes 

juuri ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja alvin alaraja nostetiin kosmeettisena eleenä 8 500 

eurosta 10 000 euroon. Nykyisellä alarajalla Suomi on jäänyt selvästi jälkeen muista EU-maista. 

Yrittäjänaiset perustelee arvonlisäveron alarajan korottamista, koska: 

1. Vero iskee kovimmalla kouralla käsityövaltaisten ja työvoimavaltaisten alojen pienyrittäjiä

kuin pääomavaltaisten alojen yrittäjiä. Näin siksi että pääomavaltaisten alojen yrittäjät

voivat vähentää ostojensa arvonlisäveron myynnin arvonlisäverosta. Käsityövaltaisten alojen

yrittäjillä ei sitä vastoin vähennettävää aina ole.

2. Työvoimavaltaisen alan pienyrittäjä ei tohdi liioin aina markkina- ja taloustilanteesta johtuen

lisätä täysimääräistä alvia kuluttajahintoihin. Tästä syystä alvin osuus voi lohkaista

lopputuotteen hinnasta enemmän kuin yrittäjän omasta työstään saama osuus.

3. Naiset toimivat Suomen työelämän eriytymisestä johtuen pitkälti palvelualoilla, joten alvin

alhainen alaraja kirpaisee kipeästi naisvaltaisia aloja ja naisten yrittämistä.

4. Nykyinen liian alhainen alvin alaraja palvelee harrastajayrittäjiä, vääristää kilpailua ja lisää

harmaata taloutta. Näin siksi, että monet yrittäjät jarruttavat 10 000 euron rajapaalun

lähestyessä toimintaansa tai tekevät töitä pimeästi.



5. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tuoreet tutkimustulokset antavat myös

vahvaa selustaa alvin alarajan nostolle, sillä alhainen alvin alaraja haittaa yritysten kasvua.

VATT:n mukaan alvibyrokratia teettää pienillä firmoilla kohtuuttomasti työtä ja alvirumban

kustannukset ovat keskimäärin peräti 1 600 euroa.

6. Suomen nykyinen arvonlisäveron alaraja on jäänyt pahasti jälkeen EU-maiden yleisistä

alvirajoista. Viimeksi Viro päätti nostaa alvin alarajansa 40 000 euroon – ja hakee nyt EU:sta

vihreätä valoa. Näin Suomi on jumittumassa maaksi, jolla on Kreikan tavoin yksi EU:n

alhaisimmista alvin alarajoista.

7. Uudet työpaikat syntyvät nyt pieniin yrityksiin, ja Suomella on korkean koulutustason

ansiosta edellytykset monenlaiseen uuteen bisnestoimintaan. Arvonlisäveron alarajan

nostaminen EU-maiden keskitasolle on selkeä kannuste kasvuun. Nyt käytössä oleva liian

alahainen alvin alaraja on tulppa pienten firmojen kasvulle ja Suomen kilpailukyvylle.
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