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Urheilijarahasto
Kenelle
Urheilijarahasto on tarkoitettu yksilö- ja joukkueurheilijoille. Sen tarkoituksena on turvata urheilijan
urheilu-uran päättymisen jälkeinen aika, mistä johtuen urheilijarahastossa olevia varoja ei voi nostaa
urheilu-uran vielä jatkuessa. Urheilija, jonka verovuoden urheilutulo ennen tulon hankkimisesta ja
säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä on vähintään 9600 euroa vuodessa, voi siirtää
urheilutulostaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 % verovuoden urheilutulon
bruttomäärästä. Enintään urheilija voi kuitenkin siirtää vuodessa urheilijarahastoon 100 000 euroa.

Urheilutulo
Rahastoitavana urheilutuloina pidetään:
•

Urheilukilpailusta saatuja sekä ulkomaisia että kotimaisia rahapalkintoja ja muita
kilpailemisesta tai pelaamisesta saatuja ja niihin rinnastettavia tuloja, sekä

•

urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja tuloja,
jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä (ns. kolmikantasopimus).

Esimerkki:
Urheilutulo

30 000 €

Urheilijarahastoon voidaan siirtää

15 000 €

Jäljelle jäävä verotettava tulo

15 000 €

Siirron jälkeen jäljelle jäävä summa verotetaan urheilijan
ansiotulona kyseisen vuoden verotuksessa. Mikäli urheilijalla on
ollut urheilemiseen liittyviä tulonhankkimiskuluja, kyseiset kulut
voidaan vaatia vähennettäväksi edellä mainitusta verotettavasta
tulosta.
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Merkinnät urheilijarahastoon
Ulkomailta saadut tulot
Mikäli urheilija haluaa rahastoida ulkomailta saatuja kilpailupalkintoja, urheilija voi siirtää
rahastoitavat varat omalta tililtä rahaston tilille. Myös tosite urheilijatulosta tulee toimittaa
rahastoinnin yhteydessä.
Suomesta saadut tulot
Mikäli urheilija haluaa rahastoida Suomesta saatuja tuloja, tulee varat siirtää työnantajan tai kilpailun
järjestäjän toimimesta rahaston tilille.
Lisätietoa merkinnöistä urheilijarahastoon.
Obsido Holding Oy / Jenni Salminen
jenni.salminen@obsido.fi

Varojen tuloutuminen
Varat, jotka urheilija on urheilijarahastoon siirtänyt, tuloutuvat urheilu-uran päättymisestä seuraavien
vähintään 2, mutta enintään 10 vuoden aikana tasasuurissa erissä. Urheilija saa itse ilmoittaa edellä
mainituissa rajoissa erien lukumäärän. Rahastoon tuloutumisaikana kertynyt tuotto katsotaan
viimeistä tuloutumisvuotta seuraavan verovuoden tuloksi. Tuloutuvat varat ovat kokonaisuudessaan
veronalaista ansiotuloa ja urheilijarahastoon siirretty urheilijan palkka on urheilijan palkkaa myös
silloin, kun palkkaa rahastosta nostetaan.
Jos urheilutulo jää kahtena peräkkäisenä vuonna alle 9600 euron ja urheilija ei osoita
urheilijarahastolle jatkavansa urheilu-uraansa, urheilu-ura katsotaan päättyneeksi. Tämän jälkeen
rahastoitujen varojen nostot tulee aloittaa. Urheilu-uran muita päättymissyitä ovat myös
vammautuminen tai urheilijan oma ilmoitus uran päättymisestä. Urheilijalla on velvollisuus ilmoittaa
urheilijarahastolle, kun urheilu-ura on päättynyt edellä mainittujen kriteerien mukaisesti.

Lisätietoja:
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48990/urheilijan_palkkio/#urheilijarahasto
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19921535#P116a
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