
1 / 3 
 

Tulorekisteri v2.0 
02/20 

 

 
Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry c/o Goodwill Tilit Oy, Kasarmikatu 4 www.seul.fi 
Y-tunnus 2461116-4 13100 Hämeenlinna 
hallitus@seul.fi +358 40 674 1337 

Valtakunnallinen tulorekisteri ja sen vaikutukset 
 

Vuoden 2019 alusta otettiin käyttöön valtakunnallinen tulorekisteri, joka on tuonut mukanaan eräitä 
muutoksia erilaisten palkkojen, palkkioiden ja korvausten ilmoittamisvelvollisuuteen Verohallintoon. 
Yleissääntönä muutoksen jälkeen on, että maksaja ilmoittaa kaikki maksamansa palkat ja palkkiot 
keskitetysti valtakunnalliseen tulorekisteriviranomaiseen. Ilmoituksen laiminlyönnistä määrätään 
seuraamusmaksuja. 

Mikä siis on muuttunut? 

Aiemmin ilmoitus maksetuista palkoista ja palkkioista oli mahdollista tehdä vuosi-ilmoituksella 
kootusti vuoden loppuun mennessä, ja lisäksi joissain tilanteissa ilmoituksen tekeminen oli 
mahdollista jättää palkkion saajan vastuulle. Uudessa järjestelmässä tämä ei ole mahdollista, vaan 
maksajan pitää aina tehdä ilmoitus maksetusta palkasta tai palkkiosta lähtökohtaisesti viiden (5) 
kalenteripäivän sisällä maksupäivästä. Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää eli päivää, jolloin 
suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Ilmoitusvelvollisuus koskee palkkojen ja palkkioiden lisäksi 
myös luontoisetuja sekä muita ansiotuloja. Myös verovapaat ja veronalaiset etuudet sekä 
kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, 
ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset. Tulorekisteriin on lähtökohtaisesti ilmoitettava kaikki 
maksetut korvaukset. Myös alaikäisille maksetut korvaukset ilmoitetaan kokonaisuudessaan 
järjestelmään. 

 

Ilmoitusajankohdat ovat vuonna 2020 päivittyneet seuraavasti: 

● Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset voi ilmoittaa 
tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
viidentenä (5) päivänä. Kertasuoritus on suoritus, joka maksuhetkellä käytettävissä 
olevien tietojen mukaan maksetaan vain kerran. Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on 
pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta 
maksupäivältä. 

● Luontoisetuja koskevat tiedot on annettava viimeistään luontoisedun kertymiskuukautta 
seuraavan kalenterikuukauden viidentenä (5) päivänä. Jos luontoisedun 
kertymiskuukaudelta kuitenkin maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan 
kalenterikuukauden aikana, voidaan luontoisetua koskevat tiedot antaa myös 
ilmoittamalla luontoisetu sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. 
Ilmoitus on tällöin annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden 
viidentenä (5) päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu. Kertymiskuukaudella 
tarkoitetaan sitä kalenterikuukautta, jonka aikana etu on ollut käytössä. 

● Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja 
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ateriakorvaukset) ilmoitetaan viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden 
viidentenä (5) päivänä. 

● Palkkaennakkoa koskevat tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin samalla ilmoituksella, jolla 
varsinainen maksettu palkka ilmoitetaan, jos palkkaennakko ja varsinainen palkka 
maksetaan tulonsaajalle saman kalenterikuukauden aikana. 

● Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on 
enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. 
Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. 

 
Lue lisää: https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-
tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoittaminen-lievennyksia-1.1.2020-
alkaen 

 

Ilmoitusta ei voi tehdä enää paperilla muutoin kuin erityistilanteissa. Normaalioloissa kaikki 
ilmoitukset tehdään sähköisen järjestelmän kautta (www.tulorekisteri.fi) joko syöttämällä tiedot 
manuaalisesti tai automaattisesti, mikäli järjestelmä tukee sähköistä ilmoitusta. 

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? 

Käytännössä, jos maksatte mitä tahansa palkkaa, palkkioita tai korvauksia, tai tarjoatte luontoisetuja, 
teidän on tehtävä siitä ilmoitus tulorekisteriin määräaikojen puitteissa. Tämä koskee samalla tavalla 
niin päätoimisen kuukausipalkkaa kuin vapaaehtoiselle maksettavaa viiden euron 
kilometrikorvausta. Samoin tämä koskee hallituksen puheenjohtajan puhelinetua tai pelaajille 
maksettuja päivärahoja.  

Erityisesti kannattaa huomata, että ilmoitusvelvollisuus koskee lähtökohtaisesti myös 
turnauspalkintoja, sillä palkinnot tulee ilmoittaa tulorekisteriin siinä tapauksessa, että ne ovat 
veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Tulorekisteriin ei kuitenkaan tarvitse 
ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä esineitä, kuten esimerkiksi pokaaleja, mitaleja, viirejä tai 
karkkipusseja. Myöskään mainostarkoituksessa annettuja vähäisiä esinepalkintoja, kuten lippiksiä, 
ei tarvitse ilmoittaa. Jos palkinnoilla on rahallista arvoa, ne tulee lähtökohtaisesti ilmoittaa 
tulorekisteriin.  Kilpailun järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, 
jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. 
Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. Jos sama henkilö saa samassa kilpailussa useita 
palkintoja, ilmoittamisvelvollisuus määräytyy palkintojen yhteismäärän perusteella. Kun palkinto 
annetaan joukkueelle, ilmoittamisvelvollisuus määräytyy palkinnon pelaaja- tai jäsenkohtaisen arvon 
perusteella. 

Esinepalkinnot arvostetaan käyvän arvon mukaan eli siihen arvoon, joka tavaroista saataisiin, jos ne 
myytäisiin välittömästi riippumattomalle taholle.  

 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoittaminen-lievennyksia-1.1.2020-alkaen/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoittaminen-lievennyksia-1.1.2020-alkaen/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/ajankohtaista/uutiset/tulorekisteri-ilmoittaminen-lievennyksia-1.1.2020-alkaen/
http://www.tulorekisteri.fi/
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Tiivistelmä: Miten toimin? 

● Hankkikaa hyvissä ajoin valtuutus ilmoituksen tekemiseen. Ei vasta siinä vaiheessa, kun 
ilmoitus pitäisi tehdä! 

● Kerätkää henkilötiedot kaikilta, joille maksatte palkkaa, palkkioita tai korvauksia, jotta 
ilmoituksen tekeminen onnistuu.  

o Jos henkilö ei suostu antamaan henkilötietoja, hänelle ei voida myöskään maksaa 
mitään. 

● Ilmoittakaa kaikki palkat, palkkiot ja korvaukset määräaikojen sisällä tulorekisteriin. 

 

 

Lisätietoja 

Lisätietoja tulorekisteristä saa verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/tulorekisteri 

Ohjeistus perustuu tilanteeseen 13.2.2020 ja on tarkoitettu antamaan lyhyt yleiskuva tulorekisteristä. 
Käytännön soveltamistilanteissa kehotamme tutustumaan ajantasaisiin ohjeisiin 
osoitteessa https://www.vero.fi/tulorekisteri ja kysymään tarvittaessa neuvoa veroviranomaisilta. 

https://www.vero.fi/tulorekisteri/
https://www.vero.fi/tulorekisteri

