Päivitetty 21.3.2019

Johdanto
Olemme laatineet tueksi ohjeistuksen jäsenseuroille kilpailupalkkioiden verotukseen liittyvissä
käytännön toimissa. Ohjeessa käydään läpi tulorekisteri-ilmoituksen täyttäminen.
Kilpailuista saadut palkinnot ovat veronalaista tuloa ja palkinnon maksaja on ilmoitusvelvollinen.
Tämä on ollut verottajan kanta jo vuosia.
SFL ei valvo, velvoita eikä kanna vastuuta jäsenseurojen velvollisuuksista verottajalle.
Liitto ei myöskään voi ottaa kantaa verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lopullisen
päätöksen verotusasioissa tekee aina verottaja ja vastuun ilmoitusvelvollisuuden
täyttämisestä kantaa palkinnon maksaja.
Lisää tietoa saatte tarvittaessa suoraan verottajalta, yhdistysten ja säätiöiden palvelunumerosta:
020 697 048 (puhelun hinta pvm/mpm) tai verkkosivuilta https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoameistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/.

kILPAILUPALKINTOJEN ILMOITTAMINEN TULOREKISTERIIN
1. Aloita kirjautumalla sisään Tulorekisteriin. Kirjautumaan pääset sivun www.vero.fi/
tulorekisteri yläreunasta kohdasta ”Kirjaudu tulorekisteriin”.
2. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
3. Tunnistautumisen jälkeen avautuvalta sivulta valitse ”JATKA YRITYKSEN TAI
ORGANISAATION EDUSTAJANA”-otsikon alta se yhdistys, jonka nimissä teet ilmoituksen.

Huom! Ilmoituksen voi tehdä seuran nimetty henkilö, jolla on valtuutus suomi.fi
-palvelussa. Mikäli et löydä tulorekisteristä ”JATKA YRITYKSEN TAI ORGANISAATION
EDUSTAJANA”-otsikon alta omaa seuraasi, tämä tarkoittaa luultavasti sitä, ettei sinulla ole
valtuutusta ilmoituksen tekemiseen.
Lisätietoja valtuutuksesta: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/
suorituksen-maksajat/valtuutus/
4. Valitse vasemmasta reunapalkista kohta ”Palkkatietoilmoitus”.

5. Täydennä yhdistyksen osoitetiedot lomakkeelle otsikon ”Maksajan osoite” alle. Täydennä
myös omat yhteystietosi otsikon ”Yhteyshenkilö” alle. Tämän jälkeen ”Tallenna” ja siirry
lomakkeella eteenpäin kohdasta ”Seuraava”.
6. Kohtaan ”Maksajan ilmoitusviite” tulee laittaa juokseva viitenumerointi. Tässä voi käyttää
esimerkiksi ilmoituspäivämäärää ja juoksevaa numerointia sen perään.
7. Täydennä kohtaan ”Palkanmaksukausi” alku- ja loppupäiviksi tapahtuman päivämäärät ja
suorituksen maksupäiväksi palkinnon jako-/maksupäivä.
8. Kohtaan ”Tulonsaaja” täytetään:
> Tunniste = Henkilötunnus
> Etunimi, Sukunimi
> Avaa ”Näytä tarkemmat tulonsaajan tiedot” > Selaa alemmas kohtaan ”Tulonsaajan
lisätiedot” > Lisää rasti kohtaan ”Urheilija”
> Huom! Älä täytä muita kohtia

9. Kohdassa ”Tulonsaajalle maksetut suoritukset” olevaan alakohtaan ”Luontoisedut,
kustannusten korvaukset ja muut erikseen ilmoitettavat tulot” täytetään:
> Kohtaan ”Tulolaji”
* 336 TYÖKORVAUS, mikäli kyseessä on rahapalkinto
* 316 MUU VERONALAINEN ANSIOTULO, mikäli kyseessä on lahjakortti- tai
tuotepalkinto. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on
lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.
> Täytä palkinnon arvo/rahamäärä. Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden
käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.
> Kohtaan ”Ansaintakausi” tapahtuman päivämäärät.
> Mikäli kyseessä ei ole rahapalkinto, avaa kohta ”Näytä tarkemmat tulolajin ilmoittamisen
tiedot”, ja rastita kohta LISÄTIETO / Maksettu muuna kuin rahana.
> Huom! Älä täytä muita kohtia
10. Siirry eteenpäin sivun alareunasta kohdasta ”Seuraava”.
11. Tarkista täyttämäsi tiedot. Kun olet tarkistanut tiedot oikeiksi, lähetä ilmoitus sivun
alareunasta kohdasta ”Lähetä”.
Voit tarkastella aiemmin lähetettyjä ilmoituksia vasemmasta reunapalkista kohdasta ”Annetut
ilmoitukset”.
Huom! Mikäli sama henkilö on voittanut palkintoja useampana kertana ilmoitusjakson aikana,
niistä tulee tehdä erilliset ilmoitukset. Vain yhtenä maksupäivänä jaetut palkinnot voi laittaa yhteen
ilmoitukseen.
Lisätietoja ja ohjeita Verohallinnon urheiluseuroille laaditulla tulorekisterin ohjesivulla: https://
www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meistä/tietoa-tulorekisteristä/esitysjakoulutusmateriaalit/
urheiluseuroille/

