
 
KILPAILUTOIMINNAN  
PALKINTOJEN VEROTUS JA 
SEUROJEN ILMOITUSVELVOLLISUUS 

(Täydentävä ohje jäsenseuroille) 

Olemme laatineet tueksi ohjeistuksen 
jäsenseuroille kilpailupalkkioiden 
verotukseen liittyvissä käytännön 
toimissa. Tässä ohjeessa on 
täydentävää tietoa sekä esimerkin 
luonteisesti täytetyt keskeiset lomakkeet, 
jotka koskettavat seuratoimijoita. 

Nyt julkaistuilla ohjeistuksilla halutaan 
ennen kaikkea lisätä tietoa 
veroilmoitusvelvollisuudesta sekä 
harmonisoida käytäntöjä.  

Kilpailuista saadut palkinnot ovat 
veronalaista tuloa ja palkinnon maksaja 
on ilmoitusvelvollinen. Näinhän 
verottajan kanta on ollut jo vuosia. 
Mikään ei siis näiltä osin ole muuttunut.  

Jotta jäsenseurojen ei tarvitse jokaisen 
erikseen lähteä selvittämään ja 
tulkitsemaan verottajan asiaan antamia 
ohjeita, on SFL teettänyt aiheesta 
ohjeistuksen. 

SFL ei siis valvo, velvoita eikä kanna 
vastuuta jäsenseurojen velvollisuuksista 
verottajalle. Liitto ei myöskään voi ottaa 
kantaa verotukseen liittyvissä 
kysymyksissä.  

Huomioitavaa on, että Lexian ohjeistus 
on verotukseen perehtyneen 
lakiasiaintoimiston tekemä, mutta 
lopullisen päätöksen näissä asioissa 
tekee aina verottaja ja vastuun 
ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä  
kantaa palkinnon maksaja. 

Ohje on suuntaa antava ja kattaa 
tyypillisen tapauksen, jossa yhdistyksellä 
ei ole varsinaista veronalaista toimintaa.  
Lisää tietoa saatte tarvittaessa suoraan 
verottajalta, yhdistysten ja säätiöiden 
palvelunumerosta: 020 697 048 (puhelun 
hinta pvm/mpm) tai verkkosivuilta  
http://www.vero.fi/fi-FI/
Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/
Yhdistys_ja_saatio .  

Myös SFL:n toiminnanjohtajalta voi 
kysyä tukea käytännön toimissa 
sähköpostitse 
toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi  tai 
puhelimitse 045 663 5168. 

http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio
mailto:toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi


Y-TUNNUS 

Kilpailupalkkioita maksavan ja vuosi-
ilmoitusvelvollisen yhdistyksen on 
hankittava Y-tunnus.  

Y-tunnuksen hakeminen on maksutonta 
ja se tapahtuu Y1-lomakkeella https://
www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/
perustamisilmoitus/yhdistys.html  
(Yhdistyksen ilmoitus vain 
verohallinnolle) 

Ilmoitusvelvollisuus syntyy aina, kun 
yhdistys maksaa kilpailupalkkiota  
1) suomalaiselle pelaajalle 
kalenterivuoden aikana yli 100 euron 
arvosta tai 
2) ulkomaiselle pelaajalle summasta 
riippumatta. 

Liitteet 

Toimiva yhdistys: 
1) säännöt  
2) toimintakertomus  
3) tuloslaskelma ja tase 

Uusi yhdistys: 
1) säännöt  
2) toimintasuunnitelma ja  
3) talousarvio 

Täyttäkää lomake koneella, tulostakaa 
se A4-koossa ja postittakaa se 
lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. 
Lomakkeiden täyttöön voi saada apua 
soittamalla em. Verohallinnon 
palvelunumeroon 020 697 048. 
Mikäli yhdistyksellänne ei ole 
verovelvollista toimintaa, voitte täyttää 
Y1-lomakkeen alla olevan esimerkin 
mukaisesti. 

Veroviranomaisen tarkastelujakso voittoa 
tavoittelemattomien yhdistysten osalta 
on lähtökohtaisesti kaksi vuotta: jossain 
vaiheessa saatte todennäköisesti 
ilmoituksen, ettei toimintakertomusta ja 
tilinpäätöstä tarvitse toimittaa vuosittain 
Verohallintoon, ellei toiminnassa tapahdu 
verotuksellisesti merkittäviä muutoksia. 
Vuosi-ilmoitukset maksetuista 
kilpailupalkkioista tulee tehdä 
jatkossakin. 

Vuosi-ilmoituslomakkeiden täyttö 
esitellään myöhemmin ohjeessa 
esimerkkien kautta, alla Y1-lomakkeen 
täyttöohje. 

https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus/yhdistys.html






HUOMIOITAVAA 

Tässä ohjeessa tiedotamme keskitetysti 
vain kilpailupalkkioiden verotukseen 
liittyvissä asioissa.  

Kyse on ennen kaikkea yhdistyksen 
ilmoitusvelvollisuudesta maksettujen 
palkkioiden osalta. Tavarapalkintojen ja 
lahjakorttien kohdalla käytetään niiden 
käypää arvoa luovutushetkellä. 
Verotaakan kilpailupalkkioista kantavat 
pelaajat, joille kulut ovat rajoitetusti 
vähennyskelpoisia. 

Yhdistyksellä voi siis olla myös muuta 
veroilmoitusvelvollista tai suoraan 
verovelvollista toimintaa. 

ULKOMAISET PELAAJAT 

Ulkomaisten pelaajien kilpailupalkkioden 
kohdalla toimitaan eri lailla. Kaikista 
ulkomaille maksetuista kilpailupalkkioista 
on järjestävä seura velvollinen 
pidättämään 15% lähdeveron palkkion 
maksun yhteydessä. Tämä on hyvä 
huomioida etukäteen ja ilmoittaa 
kilpailun tiedoissa etukäteen ulkomaisille 
pelaajille.  

Erityisesti ulkomaisten pelaajien 
tavarapalkintojen osalta on syytä 
huomioida 15% lähdevero-osuuden 
suorittaminen (palkinnot maksavan 
seuran vastuulla). Vuosi-ilmoituksen 
jälkeen verohallinto perii lähdeveron 
takautuvasti yhdistykseltä. On myös 
muistettava, että ulkomaille 
maksettavien palkkioiden kohdalla ei 
tunneta 100 euron alarajaa, vaan 
lähdevero peritään kaikista palkkioista. 

Ulkomaisten pelaajien kohdalla  

verottajan vuosi-ilmoitus tehdään eri 
verohallinnon lomakkeella (7809). 

(Erityisen poikkeuksen tekevät vielä 
amerikkalaiset pelaajat. Lisätietoa USA:n 
kansalaisten verotuksesta saat 
verottajalta tai toiminnanjohtajalta, 
yhteystiedot löydät tämän ohjeen 
ensimmäiseltä sivulta.) 



TOIMINTAOHJE PÄHKINÄN-
KUORESSA 

1.Hankkikaa Y-tunnus 

2.Suunnitelkaa yhdistyksenne 
verotusasiat kilpailupalkkioiden ja 
arvottavien tuotepalkintojen osalta. 

3.Kirjatkaa ylös KAIKKI kilpailuista 
maksetut palkkiot ja kerätkää 
palkituilta tarkat henkilötiedot ml. 
henkilötunnukset, pidättäkää kaikista 
ulkomaille maksettavista palkkioista 
(rahapalkinnot ja tavarapalkinnot) 
itsellenne 15% lähdevero-osuus. 

4.Kalenterivuoden lopussa laskekaa 
yhteen pelaajakohtaisesti maksetut 
palkkiot 

Kalenterivuoden aikana seuraltanne 
palkkioita yhteisarvoltaan alle 100 
euroa lunastaneiden suomalaisten 
pelaajien osalta ei edellytetä 
toimenpiteitä 

Kalenterivuoden aikana seuraltanne 
palkkioita yhteisarvoltaan 100 euroa 
tai yli kuitanneiden suomalaisten 
pelaajien osalta täytätte verottajalle 
vuosi-ilmoituksen (lomake 7801). 
Ilmoittakaa myös kyseiselle 
pelaajalle, että olette laatineet vuosi-
ilmoituksen. 
ulkomaisten pelaajien osalta täytätte 
verottajalle vuosi-ilmoitukset 
(lomake 7809) riippumatta maksetun 
palkkion määrästä, verottaja ottaa 
yhteyttä lähdeveron maksun osalta. 

SFL on toteuttamassa Kisakoneeseen 
toimintoa, joka mahdollistaa 
palkintosummien tallentamisen pelaajien 
tietoihin, vuodessa maksetuista 
palkkioista tiedon lähettämisen pelaajalle 
sekä vuosittaisen raportin laatimisen 
seuralle. Toteutuksen ajankohta on vielä 
avoin ja toistaiseksi seurojen tulee pitää  

kirjaa maksetuista palkkioista 
omatoimisesti. Ilmoitamme Kisakoneen 
muutoksista erikseen. 
LOMAKKEET 

Vuosi-ilmoitus tehdään verohallinnon 
lomakkeilla:  
http://www.vero.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/
Vuosiilmoitus_sahkoisesti(35176) 

Suomalaisten pelaajien kohdalla 
käytetään lomaketta 7801, ulkomaisten 
pelaajien osalta lomaketta 7809. 

Huomautuksena vielä, että 
verotuksellisesti suuria muutoksia ei ole 
tehty ja samat velvollisuudet ovat olleet 
yhdistykselle olemassa aiemminkin. 
Tällä ohjeistuksella halutaan lisätä tietoa 
jäsenseuroissa ennen kaikkea 
välttyäksemme ikäviltä jälkikäteisiltä 
yllätyksiltä. 

http://www.vero.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Vuosiilmoitus_sahkoisesti(35176)


ESIMERKKEJÄ LOMAKKEIDEN 
TÄYTÖSTÄ 

Seuraaville sivuille olemme laatineet 
yksinkertaisia esimerkkejä 
pelaajakohtaisten vuosi-ilmoitusten 
täyttämisestä verottajan lomakepohjille. 

Esimerkkitapauksissa ei ole tarkoitus 
yrittää esittää kaikkia niitä variaatioita, 
joita kotimaahan ja ulkomaille maksetut 
kilpailupalkkiot muodostavat. 

Tarvittaessa apua lomakkeiden täytössä 
saa ensisijaisesti verottajalta yhdistysten 
ja säätiöiden palvelunumerosta:  
020 697 048. 

Esimerkki 1: suomalainen pelaaja, 
rahapalkintoja  

(Lomake 7801, Työnantajan tai 
suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus) 

Helppo Homma ry (HeH) järjestää 
vuoden 2016 aikana neljä kilpailua. 
Pekka osallistuu niistä kaikkiin ja saa 
kolmesta kilpailusta palkintorahaa 
yhteensä 145€. 

Kauden päätteeksi HeH:n vastuuhenkilö 
laatii koosteen seuran järjestämistä 
kilpailuista ja toteaa samalla Pekan 
saaneen seuralta 145€ palkintorahaa. 
Koska Pekan palkintorahat ylittävät 100€ 
kokonaissumman, HeH ilmoittaa 
verottajalle vuosi-ilmoituksessa (lomake 
7801) Pekan saamat ansiot. 

Vastuuhenkilö lähettää Pekalle 
informaation Pekan ansaitsemista 
verotuksen alaisista tuloista. Pekka 
täyttää omaan veroilmoitukseensa 
kohtaan ”Muut ansiotulot” saamansa 
tulot. Pekalla on oikeus esittää  

verottajalle kooste harrastustoiminnan 
aiheuttamista menoista jolloin verottaja 
voi ottaa menot huomioon 
veropäätöksessään. Vähennyksiä ei 
kuitenkaan voi saada enempää kuin on 
ansainnut. 

Esimerkki 2: suomalainen pelaaja, 
tavarapalkintoja  

(Lomake 7801, Työnantajan tai 
suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus) 

Helppo Homma ry (HeH) järjestää 
vuoden 2016 aikana neljä kilpailua. 
Jaakko osallistuu niistä kaikkiin 
amatööriluokissa ja pääsee palkinnoille 
saaden kaksi lahjakorttia joiden 
yhteisarvo on 180€ sekä repun jonka 
arvo on 250€. 

Kauden päätteeksi HeH:n vastuuhenkilö 
laatii koosteen seuran järjestämistä 
kilpailuista ja toteaa samalla Jaakon 
saaneen edellä mainitut palkinnot. 
Lahjakortit ovat verottajan näkökulmasta 
suoraa rahaa, joten tiedot Jaakon  



palkinnoista lähetetään verottajalle. 
Reppu on palkinnon luovutushetkellä 
uusi ja 250€ arvoinen ja se arvioidaan 
suoraan sen arvoiseksi verotuksessa. 
HeH ilmoittaa vuosi-ilmoituksessa 
verottajalle (lomake 7801) Jaakon 
ansainneen palkintoina 430€ kilpailuista. 

Vastuuhenkilö lähettää Jaakolle 
informaation Jaakon ansaitsemista 
verotuksen alaisista tuloista. Jaakko 
täyttää omaan veroilmoitukseensa 
kohtaan ”Muut ansiotulot” saamansa 
tulot. Jaakolla on oikeus esittää 
verottajalle kooste harrastustoiminnan 
aiheuttamista menoista jolloin verottaja 
voi ottaa menot huomioon 
veropäätöksessään. Vähennyksiä ei 
kuitenkaan voi saada enempää kuin on 
ansainnut. 

Esimerkki 3: ulkomaalainen pelaaja  

(Lomake 7809, Vuosi-ilmoitus rajoitetusti 
verovelvollisille maksetuista 
suorituksista) 

Helppo Homma ry (HeH) vuoden 2016 
aikana järjestämät kilpailut keräävät 
myös kansainvälisiä osallistujia. HeH on 
etukäteen kilpailujen perustiedoissa 
ilmoittanut pidättävänsä 
ulkomaanmaksuista 15% lähdeveron. 
Hans (Est) sijoittuu ensimmäissä 
kilpailussa kuudenneksitoista, mikä 
taulukon mukaan osoittaa 50 euron 
rahapalkintoa. Hans onnistuu myös 
toisessa kilpailussa sijoittumaan 30 
euron lahjakorttiin oikeuttavalle 22:nnelle 
sijalle. 

Ulkomaisten urheilijoiden palkkioiden 
maksussa ei tunneta euromääräistä 
alarajaa. HeH pidättää ulkomaisen 
urheilijan palkkiosta määrätyn kiinteän 
15% lähdeveron ja tilittää Hansille 
ensimmäisestä kilpailusta 42,50 euroa. 
Toisen kilpailupalkinnon (lahjakortti  

30eur) verotusarvo on suoraan 30eur ja 
seura on velvollinen pidättämään 15% 
lähdeveron. Kilpailunjohtaja laskuttaa 
verovelvolliselta Hansilta 4,50 eur 
lähdevero-osuuden lahjakortin 
luovutushetkellä. 
Samalla todetaan, että ulkomaille 
maksettavat tavarapalkinnot ovat 
kaikkien kannalta hankala vaihtoehto, 
etenkin arvokkaampien palkintojen 
osalta. 

HeH ilmoittaa verottajalle (rajoitetusti 
verovelvollisen lomakkeella 7809) 
Hansin ansainneen palkintoina 80€ 
kilpailuista. Kertyneen 12 euron 
lähdeveron seura maksaa aikanaan 
verottajan ohjeiden mukaisesti köntässä, 
kertyneiden lähdeverojen maksun 
yhteydessä.








