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Palkinto- ja verotusohjeistus
Palkkiot ja palkinnot

Veronalaista tuloa urheilijalle ovat palkka, palkkio tai muu palkinto tai hyvitys, mikäli niillä on
rahallista arvoa saajan kädessä. Palkkio maksetaan urheilijan osallistumisesta kilpailuun tai hänen
sijoittumisestaan kilpailussa. Verotettavaa tuloa ovat myös urheilijastatuksen perusteella maksetut,
urheilusuoritukseen suoraan perustumattomat tulot, kuten mainospalkkiot ja sponsoritulot. Korvaus
menetetystä työajasta ja palkkiot esimerkiksi haastattelu yms. tilaisuuksista ja tuote-esittelyistä ovat
urheilijan ansiotuloa. Edellä mainitut veronalaiset tulot on ilmoitettava veroilmoituksella.

Verotonta tuloa katsotaan olevan tavanomaiset, pokaaliin verrattavissa olevat esinepalkinnot, joilla
on lähinnä tunnearvoa. Esimerkiksi kotikunnalta saatu lahjoitus, kuten tontti, on julkisyhteisön
antama suoritus, jota voidaan myös pitää verovapaana tunnustuspalkintona. Jos urheilijalle kerätään
kansalaiskeräyksenä rahasumma, siitä ei ole maksettava lahjaveroa, jos kultakin lahjoittajalta saatu
summa on alle 4000 euroa.

Ulkomailta saadut palkinnot ovat myös veronalaista tuloa Suomessa. Palkinnot arvostetaan
käypään arvoon Suomen hintatason mukaan. Ulkomailta saatu tulo on ilmoitettava Suomessa
veroilmoituksella. Mikäli palkinto on verotettu myös ulkomailla, kaksinkertainen verotus poistetaan
valtioiden välisen verosopimuksen nojalla. Kaksinkertaisen verotuksen poistamista tulee erikseen
vaatia veroilmoituksella (ks. jäljempänä ”Ulkomaantulojen verotus”).

Veronalaista tuloa:
•

Urheilusuoritukseen perustuva palkka, palkkio tai muu palkinto tai hyvitys

•

Urheilijastatuksen perusteella maksetut tulot, esim. mainospalkkiot ja sponsoritulot

•

Korvaukset menetetystä työajasta ja palkkiot esim. haastattelutilaisuuksista

•

Luontoisedut

•

Ulkomailta saadut palkinnot

•

Myös joukkuepelin pelaamisen yhteydessä maksetut palkkiot
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Verotonta tuloa:
•

Esinepalkinnot, jotka verrattavissa pokaaliin

•

Julkisyhteisön antama tunnustuspalkinto

•

Kansalaiskeräyksen tulos tiettyjen edellytysten täyttyessä

Ulkomaantulojen verotus

Mikäli urheilija asuu Suomessa, ulkomailta saatu palkinto on lähtökohtaisesti veronalaista tuloa
Suomessa. Ulkomailta saadusta tulosta on usein maksettava veroa myös siihen maahan, josta tulo
on saatu. Tietyissä tilanteissa valtioiden välinen verosopimus voi estää Suomea verottamasta
ulkomaantuloa. Kaksinkertainen verotus poistetaan verosopimusten perusteella. Kaksinkertainen
verotus voidaan poistaa kahdella eri tavalla: ulkomailla maksettu vero voidaan hyvittää tai vapauttaa
Suomen verosta. Yleensä käytössä on hyvitysmenetelmä. Kaksinkertaisen verotuksen poistamista
tulee erikseen vaatia Suomen veroilmoituksella. Ulkomaantulot sekä ulkomailla maksetut verot
ilmoitetaan veroilmoituksella sekä veroilmoituksen liitteeksi tulee täyttää erillinen liitelomake 16
(Selvitys ulkomaantuloista).

Esimerkiksi Yhdysvaltojen verovirasto voi pidättää aluksi 30% pelaajan saamasta palkkiosta.
Osavaltion pakollisten verojen jälkeen verot palkinnosta pitäisi maksaa myös asuinmaahan eli
Suomeen.

Sen

jälkeen

kaksinkertainen

verotus

tulee

erikseen

vaatia

poistettavaksi

veroilmoituksella.

Mikäli urheilija työskentelee ulkomailla ulkomaisen työnantajan palveluksessa, ulkomaanpalkka
voidaan vaatia verovapaaksi seuraavien edellytysten täyttyessä (kuuden kuukauden sääntö):
•

urheilijan oleskelu ulkomailla johtuu tuosta työstä ja

•

kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta eikä urheilija oleskele Suomessa
enempää kuin keskimäärin kuusi päivää työskentelykuukautta kohden ja

•

työskentelyvaltiolla on verosopimuksen mukaan verotusoikeus kyseiseen tuloon,
jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä on tuloverotusta koskeva sopimus.

Myös kuuden kuukauden säännön soveltamista tulee vaatia veroilmoituksella ja liitelomakkeella 16.
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Tapahtumajärjestäjät

Tapahtumajärjestäjä voi maksaa palkkion suoraan pelaajalle, tai pelaaja edustavalle organisaatiolle,
joka maksaa palkkion puolestaan pelaajille organisaation ja pelaajan välisen sopimuksen
perusteella. Palkan, työkorvauksen, etuuden ja muun veronalaisen suorituksen maksaja on
pääsääntöisesti velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan suorituksesta.
Yhdistysten on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Mikäli
yhdistys maksaa henkilölle yli 100 euron arvosta palkkioita tai voittoja, tehdään kyseisestä henkilöstä
vuosi-ilmoitus. Palkinnoista ja voitoista annetaan vuosi-ilmoitus siis ainoastaan silloin, jos palkinnon
tai voiton määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuoden aikana.

Lisätietoa

Urheilijan palkkiot: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/48990/urheilijan_palkkio/

Voimassa olevat verosopimukset: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohjehakusivu/49062/voimassa_olevat_verosopimukse/

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen ulkomaantulosta:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-javeroilmoitus/suomesta_ulkomaille/kaksinkertaisen_verotuksen_poistaminen_/

Vastuunrajoitus

Tässä asiakirjassa esitetty tieto on ainoastaan yleistä tietoa, eikä esitettyä tietoa tule käsittää tai
käyttää yksilölliseksi veroneuvoksi. Suomen elektronisen urheilun liitto ry tai sen toimihenkilöt eivät
ole verotuksen ammattilaisia eivätkä vastaa tämän asiakirjan sisällön perusteella tehtyjen
ratkaisujen verotuksellisista seuraamuksista. Urheilijan tulee aina arvioida tietoja ja toimia oman
henkilökohtaisen tilanteensa edellyttämällä tavalla ja konsultoida ammattitaitoista veroneuvojaa
kaikissa tarvitsemissaan verotuksellisissa kysymyksissä.
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