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PK-YRITTÄJIÄ on Suomessa aina kohdeltu kuin rikollisia. Vaikka ne jo puolentoista
vuosikymmenen ajan ovat olleet maan suurin uusien työpaikkojen luoja, ay-liike ja juoksupojat,
Demarit (sdp) ja Vasemmistoliitto (vas) tekevät parhaansa pk-yrittäjien listimiseksi.
Hallitus ja valtiovalta ovat saattaneet puhua myönteisesti pk-yrittäjyydestä. Kun samalla
eduskunnassa on käsitelty mitä tahansa pk-yrittäjyyttä helpottavaa asiaa, sdp- ja
vas-kansanedustajat ovat järjestäin pyytäneet asian pöydälle, että ehtisivät kysyä
ammattiliitoilta niiden kantaa, minkä mukaan sitten äänestävät. Näin siksi, että valtaosa sdp- ja
vas-edustajista ovat saaneet vaalirahoituksensa ammattiliitoilta. Jotka eivät sitä saaneet,
kysyvät niin ikään ammattiliitoilta toivossa, että saisivat rahaa seuraaviin vaaleihin.
Ammattiliitot ovat aina yksituumaisesti vastustaneet pk-yrittäjyyttä. Jokainen pk-yrityksiin
”menetetty” työntekijä heikentää ay-liikkeen voimaa ja on menetetty jäsenmaksun suorittaja.

KATAISEN
hallitus myöntää ensimmäisenä, että uudet, kipeästi kaivatut uudet työpaikat ovat pk-yrittäjistä
kiinni. Valtion yritykset ja suuryritykset vain vähentävät työpaikkoja. Hallitus kiristää kaikilta ja
leikkaa kuluja sairaasti eläkeläisiltä. Samalla se on yltynyt puhumaan hunajaa pk-yrittäjyydestä.
Yritystukien määrä on kasvanut yli 50% vuosikymmenessä. Pelkästään ensi vuonna yritystuet
lisääntyvät 10-25 miljoonaa euroa.
ÄLÄ USKO HALLITUKSEN PUHEITA, PK-YRITTÄJÄ! Unohda verohallinnnon uuden
johtajan
Pekka Ruuhosen
puheet! Ay-liike ja sen liitot ovat entisensä. Ja työministeri
Lauri Ihalainen
. Ne eivät ole suden vaatteitaan heittäneet. Eikä liioin valtiovalta. Päin vastoin! Verottaja on vain
entisestään kiristänyt pk-yrittäjien hirttosilmukkaa.
Verottaja ui nyt yhä julmemmin pk-yrittäjän liiviin. Jos yritykselläsi on myynnin
edistämiseksi hankittu vene tmv, joka on todistettavasti seissyt käyttämättömänä 10 vuotta,
sinua verotetaan silti sen henkilökohtaisesta nautintaoikeudesta. Jos Lapin paritalossa omistat
itse puoliskon ja yrityksesi toisen puoliskon työntekijöitäsi varten, sinua verotetaan
mielivaltaisesti nautintaoikeudesta senkin osalta. Jos lunastat itsellesi firmasi rakennuksen, ja
olet pyytänyt verottajalta hinta-arviota (saamatta sitä), ja olet ottanut kolmelta
kiinteistövälittäjältä hinta-arvion ... kun ostat sen korkeimman arvion hinnalla, verottaja iskeekin
pöytään oman arvionsa, joka on kaikista korkein, ja rankaisee sinua veropetoksesta. Älä ikinä
yritä ostaa firman käytetyn auton vaikkapa pojallesi, verottaja arvioi auton paljon kalliimmaksi
kuin mikään autoliike. Työntekijäsi saa sen kyllä ostaa reiluun alihintaan. Äläkä koskaan lainaa
omalta firmaltasi rahaa. Työntekijällesi saat antaa lainaa miten alhaisella korolla tahansa. Mene
itse hattu kädessä pankkiin, sillä se on halvin laina, minkä verottaja sinulle myöntää. Jos olet
luomassa uutta liiketoimintaa, älä erehdyksessäkään pane firmasi maksamaan investointikuluja
tarjoilujen tai matkakulujen muodossa. Verottaja panee ne ilmoittamattomiin tuloihisi. Jne.
Tätä luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Verottaja tietää aina sinua paremmin, miten
yritystoimintaasi vedetään parhaiten.
VALTION yritysen tärkein tehtävä on tienata
mahdollisimman paljon rahaa tilitettäväksi valtion kassaan vähentämään kansalaisiin
kohdistuvaa verotuspaineita. Tavoitteen saavuttamiseksi valtion yritykset eivät kuitenkaan saa
kilpailla omia veronmaksajiaan nurin ja siirtää niitä sosiaali- ja työttömyyskorvausten saajiksi.
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UNOHDA KOKO JUTTU!
Valtion yritykset ovat jo pitkään siirtäneet voittovaroja veroparatiiseihin eri tavoin samalla
kun ne seikkailevat villisti varoillaan ja syytävät niitä mitä kevytmielisimpiin veronkierto- ja
riskitoimintoihin kuten Finnair, Neste, Sonera, VR, Itella, jne. Miljoonatappiot kuitataan olan
kohautuksella. On helppo toimia ja törsätä, kun selkänojana on valtio ja monopoliasema. On
edullisempaa maksaa kotimaan tieniksiä keveinä veroina veroparatiiseihin kuin kotimaan
verottajalle.
Entä mitä tekee verottaja? Ei mitään! Ei näet parane käydä valtion yhtiön kimppuun.
Vastaan tulee huippujuristeja. Verotuskiemuroiden erikoisosaajat jalllittavat leikiten verottajan
pikku osaajat. Turvallisinta on pysyä siinä minkä hallitsee ja keskittyä pk-yrittäjien
kukistamiseen!
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