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Helsinki, 8.9.2015

Kilpailupalkintojen ilmoittaminen verottajalle – ohje liitolle ja jäsenseuroille

Verohallinnon antaman ohjeistuksen mukaan kilpailun järjestäjä (Suomen
Frisbeegolfliitto ry tai sen jäsenseura) ilmoittaa kilpailuissa antamat palkinnot ja
voitot vuosiilmoituksella (Verohallinnon lomake 7801) verottajalle.
Palkinnoista ja voitoista annetaan vuosiilmoitus ainoastaan silloin, jos palkinnon tai
voiton määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa. Tätä 100 euron
kalenterivuosikohtaista rajaa seurataan jokaisen kilpailijan kohdalta erikseen: Mikäli
yksittäisen henkilön saamien palkintojen tai voittojen määrä jää yhteenlaskettuna alle
100 euroon kalenterivuodessa, ei kilpailun järjestäjä ole velvollinen merkitsemään
kyseisen henkilön osalta tietoja vuosiilmoitukseen.
Vuosittain seurataan sitä, ylittääkö jonkun henkilön saamien palkintojen tai voittojen
arvo 100 euroa. Mikäli 100 euroa ylittyy, annetaan kyseisestä henkilöstä
vuosiilmoitus. 100 euron alaraja koskee vuositasolla yhtä maksajaa eli yksittäinen
henkilö voi saada usealta kilpailun järjestäjältä (seuralta) alle 100 euron palkinnon
kalenterivuodessa ilman maksajan ilmoitusvelvollisuutta.
Vuosiilmoitusta varten kilpailun järjestäjän on kerättävä palkinnon tai voiton
saajalta seuraavat tiedot:
●
●
●

Nimi,
Osoite ja
Henkilötunnus.

Ilmoituksen tekemiseen käytetään Verohallinnon lomaketta 7801 ja annetun
palkinnon tai voiton määrä ilmoitetaan muuna veronalaisena ansiotulona käyttämällä
suorituslajin tunnuksena H4 merkintää.
Mikäli kyseessä on ulkomaalainen kilpailija, perii kilpailun järjestäjä 15 prosentin
suuruisen lähdeveron ja tilittää sen valtiolle. Ulkomaalaisen kilpailijan
vuosiilmoitusta varten kilpailun järjestäjän on kerättävä voiton saajalta seuraavat
tiedot:
●
●
●

Nimi,
Osoite,
Syntymäaika ja

●

Asuinvaltiossa annettu henkilötunnus.

Ulkomaalaisen kilpailijan saama palkinto tai voitto ilmoitetaan Verohallinnon
lomakkeella 7809 ja palkinnon tai voiton määrä ilmoitetaan suorituslajin tunnuksella
A6 ”Urheilijan henkilökohtaisesta toiminnasta maksettu korvaus”. Peritty lähdevero
ilmoitetaan myös kyseisellä vuosiilmoituksella.

Mikäli kyseessä on rahapalkinto, ilmoitetaan saadun palkinnon määrä sellaisenaan.
Tavarana saadut palkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli arvoon, mikä
tavarasta saataisiin jos se myytäisiin välittömästi. Symboliset palkinnot, kuten
voittopokaalit, voidaan jättää ilmoittamatta.
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Helsinki, 7.9.2015

Kilpailupalkintojen ilmoittaminen verottajalle – ohje kilpailijoille

Kilpailun järjestäjä (Suomen Frisbeegolfliitto ry tai sen jäsenseura) ilmoittaa
kilpailuissa antamat palkinnot ja voitot vuosiilmoituksella verottajalle silloin, kun
palkintojen ja voittojen yhteenlaskettu määrä ylittää 100 euroa kalenterivuodessa
kilpailijaa kohden. Tämän lisäksi jokainen kilpailija on velvollinen ilmoittamaan
omassa
henkilökohtaisessa
veroilmoituksessaan
verottajalle
kaikkien

kalenterivuoden aikana ansaitsemien palkintojen ja voittojen yhteismäärän.
Mikäli kyseessä on rahapalkinto, ilmoitetaan saadun palkinnon määrä sellaisenaan.
Tavarana saadut palkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli arvoon, mikä
tavarasta saataisiin jos se myytäisiin välittömästi. Symboliset palkinnot, kuten
voittopokaalit, voidaan jättää ilmoittamatta.
Palkintojen ja voittojen yhteismäärä ilmoitetaan henkilökohtaisen veroilmoituksen
kohdassa 1.4 ”Muut ansiotulot”.
Verohallinto on antamassa lähiaikoina ohjeistuksen harrastustoiminnan menojen
vähennyskelpoisuudesta.
Kilpailijan
toimintaa
pidetään
tällä
hetkellä
harrastustoimintana, jos sitä ei harjoiteta todellisessa ansiotarkoituksessa. Nykyisen
verotuskäytännön
mukaan
harrastustoiminnan
kustannukset
eivät
ole
vähennyskelpoisia verotuksessa.
Mikäli harrastustoiminta on tuottanut tuloa, voidaan siihen tältä osin kohdistuneet
kustannukset vähentää verotuksessa enintään harrastustoiminnasta saadun tulon
määrään asti. Verottaja ratkaisee tapauskohtaisesti, mitkä harrastustoiminnan menot
se hyväksyy vähennyskelpoisiksi. Näkemyksemme mukaan esimerkiksi kilpailujen
osallistumismaksut ovat tällaisia menoja. Kilpailijat voivat yksilöidä vapaasti omalla
veroilmoituksellaan kohdassa 3.3 ”Muut vähennykset” ne menot, joita he vaativat
vähennettäviksi palkinnoista ja voitoista. Verottaja ratkaisee menojen
vähennyskelpoisuuden verotuspäätöksessä.
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