ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
AIKA: 28.4.2022 klo 18
PAIKKA: Juustoportti, Pohjoinen Pikatie 8, Mäntsälä
Kokouksessa on etäosallistumismahdollisuus

ESITYSLISTA:
1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
4. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
5. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN (2) JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN
VALINTA (2)
6. VUODEN 2021 TOIMINTAKERTOMUKSEN LUKEMINEN JA HYVÄKSYMINEN
7. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN LUKEMINEN JA HYVÄKSYMINEN
8. VUODEN 2021 TOIMINNANTARKASTAJIEN KERTOMUKSEN LUKEMINEN JA
SEN HYVÄKSYMINEN
9. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE 2021
10. TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA
VUODELLE 2022
11. KENNELLIITON VALTUUSTOEDUSTAJAN JA VARAVALTUUSTOEDUSTAJAN
SEKÄ YLEISKOKOUSEDUSTAJAN JA VARAYLEISKOKOUSEDUSTAJAN
VALINTA
12. PEVISA KAUDELLE 2023-2027
Hallituksen esitys on, että jatketaan PEVISA-ohjelmaa kaudelle 1.1.2023-31.12.2027.
Alla on hallituksen esitys:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin
raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
FCI-maan ulkopuolella asuvan kohdalla ei vaadita lonkkakuvaustuloksia (2 pentuetta).

13. MUUTOS JALOSTUKSEN SUOSITUSPERIAATTEISIIN
Hallitus esittää alla olevaa muutosta jalostuksen suositusperiaatteisiin:
Jalostusyksilöiden on oltava kuulotestattuja ja molempien tulee olla molemmin puolin kuuleva
(BAER +/+, Kuuleva/Kuuleva).
Esitys tulisi voimaan 1.1.2023.

14. KASVATTAJANIMEN PUOLTAMISEN KÄYTÄNNÖT
Hallitus esittää, että kennelnimeä hakevien täytettävä on seuraavat ehdot ennen
kennelnimen puoltoa:
1. Hakijan tulee olla ollut yhden kalenterivuoden ajan Dalmatiankoirat –
Dalmatinerna ry:n jäsen, ja
2. hakijan tulee toimittaa itsestään, dalmatiankoiraharrastuksestaan ja tulevasta
kasvatustyöstään vapaamuotoinen esittely hallitukselle ennen hakemuksen
puoltamista.
15. TERVEYSTUTKIMUSTUKIEN MAKSAMISEN LAKKAUTTAMINEN
TOISTAISEKSI
Yhdistyksen hallituksen tietoon on saatettu Verohallinnon tekemä linjaus yhdistysten
ennakonperinnän suhteen koskien tuloverorekisteri-ilmoituksen alaisia tukia. Verottajan
tulkinta on täysin yksiselitteinen siinä, että mikäli yhdistys maksaa jäsenilleen tukea
koirien terveystutkimiseen on tämä saajalleen tuloveron alaista tuloa. Perustuen tähän
hallitus esittää, että tukien maksaminen lakkautetaan toistaiseksi. Alla verohallinnon
julkaisemaa tietoa asiaan liittyen:
Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset
Antopäivä 31.12.2019
Diaarinumero VH/6383/00.01.00/2019
Voimassaolo 1.1.2020 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom. Korvaa ohjeen
VH/2545/00.01.00/2019
Tässä ohjeessa käsitellään yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoimintaa
ennakkoperinnän näkökulmasta. Ohjeessa on Verohallinnon linjauksia yleishyödyllisten yhteisöjen
yleisimpiin ennakkoperintää koskeviin kysymyksiin.
7 Stipendit, apurahat, avustukset, palkinnot ja lahjat
7.3 Avustukset ja lahjat
Muut avustukset ja lahjat ovat yleensä veronalaista tuloa tulo- tai lahjaverotuksessa. Tällaisia
muita avustuksia ovat esimerkiksi kuntien asukkailleen maksamat vauvarahat ja yhdistysten
jakamat avustukset. Maksetun suorituksen nimike ei ole ratkaisevaa, vaan maksetun suorituksen
tosiasiallinen luonne ratkaisee, millaisesta suorituksesta on kyse ja miten sitä käsitellään
verotuksessa. Avustus on tuloveronalaista tuloa silloin, kun avustuksen antaja saa tai odottaa

saavansa itsekin jotakin hyötyä avustuksen antamisesta. Tällaista avustusta ei ole annettu
puhtaassa lahjoitustarkoituksessa eikä se ole täysin vapaaehtoinen taikka vastikkeeton.
Esimerkki 47: Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville koiran omistajille osan
koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen. Koska koiran
terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus
terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa.

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

