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TULOREKISTERI; verottajan ohjeet
Näin yhdistys ja säätiö ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin
Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö),
jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja.
Tulorekisteriin ilmoitettavilla tiedoilla ei ole ikärajaa eikä euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat
1.1.2020 jälkeen annetut enintään 100 euron arvoiset kilpailupalkinnot, joita ei tarvitse ilmoittaa
tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa antajaan.
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot,
työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on
ilmoitettava. Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin.

Milloin tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?
Palkkatietoilmoitus tulee pääsääntöisesti antaa viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
Maksupäivällä tarkoitetaan palkkapäivää eli päivää, jolloin suoritus on tulonsaajan käytettävissä. Myös nk.
satunnaisena työnantajana toimivan yhdistyksen tulee antaa tiedot viiden kalenteripäivän kuluessa
maksupäivästä.
Työnantajan erillisilmoitus annetaan palkanmaksua seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.
Erillisilmoituksella ilmoitetaan maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä
mahdollisesti tehdyt vähennykset sekä työnantajarekisteriin kuuluvan työnantajan "Ei palkanmaksua" tieto. Satunnaisen työnantajan tulee antaa tulorekisteriin työnantajan erillisilmoitus vain niiltä kuukausilta,
joilta se maksaa palkkaa.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat kertasuoritukset
Yhdistys voi 1.1.2020 alkaen ilmoittaa enintään 200 euron määräisiä kertasuorituksia koskevat tiedot
tulorekisteriin kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
Kertasuoritus on suoritus, joka maksuhetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan maksetaan vain
kerran. Kertasuoritus voi sisältää sekä veronalaisia että verovapaita tuloeriä. Kertasuoritus voi sisältää
esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki
tulonsaajalle samalla maksukerralla maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset.
Tyypillinen kertasuoritus on esimerkiksi kilpailutuomarin palkkio, joka maksetaan vain kerran. Vaikka
ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta
maksupäivältä.
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Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen tulorekisteriin
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Verovapaita
kustannusten korvauksia ovat kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset. Majoittumiskorvauksia
ja kuittia vastaan maksettuja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin. Matkakustannusten korvaukset on
ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.
Verovapaat kustannusten korvaukset (kilometrikorvaukset, päivärahat ja ateriakorvaukset) ilmoitetaan
viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.
Jos esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla yleishyödylliselle
yhteisölle ja verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla yhtenä maksupäivänä, ilmoitetaan
maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Tiedot on
ilmoitettava silloinkin, kun saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa tekemästään
työstä.
Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten
maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden
viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.
Veronalaiset kustannusten korvaukset (ja muut tulot) ilmoitetaan sen palkanmaksukauden ja maksupäivän
ilmoituksella, jolloin kulut on tulonsaajalle korvattu tai muu tulo maksettu. Veronalaiset kustannusten
korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä, vaikka samalla ei maksettaisi
rahapalkkaa.
Yleishyödyllisten yhteisöjen tai julkisyhteisöjen maksamiin verovapaisiin kustannusten korvauksiin liittyy
erityisiä rajoituksia:
•

Kilometrikorvauksia voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle enintään 3 000 euroa
kalenterivuodessa. Ilmoita kilometrikorvaukset tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama
kilometrikorvaus (357). Ilmoita verovapaan osuuden ylittävä osuus tulolajilla Työkorvaus (336).

•

Matkakustannusten korvauksista päivärahaa voi maksaa verovapaasti yhdelle tulonsaajalle
enintään 20 päivältä kalenterivuodessa. Ilmoita matkakustannusten korvaukset
tulolajilla Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha (358). Ilmoita verovapaan päivärahan
ylittävä veronalainen määrä tulolajilla Työkorvaus (336).

Ilmoita tulorekisteriin yli 100 euron kilpailupalkinnot
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.
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Tulorekisteri yhdistyksille: usein kysyttyä
Yhdistys maksaa jäsenelleen tuen, jos jäsen on käyttänyt eläimensä jossain tietyissä
terveystutkimuksessa (esim. lonkkakuvaus). Pitääkö tällainen korvaus (korvaus ollut
20 euroa), jonka yhdistys on maksanut jäsenelleen, ilmoittaa tulorekisteriin?
Avustus on tuloveronalaista tuloa silloin, kun avustuksen antaja saa tai odottaa saavansa itsekin jotakin
hyötyä avustuksen antamisesta. Esimerkki: Koiraharrastajayhdistys maksaa kaikille yhdistykseen kuuluville
koiran omistajille osan koiran terveystutkimuksen hinnasta. Terveystutkittuja koiria käytetään jalostukseen.
Koska koiran terveystiedot hyödyttävät sekä kasvattajaa että koirayhdistyksen toimintaa, avustus
terveystutkimukseen on koiran omistajan tuloveronalaista tuloa. Asiaa käsitellään Verohallinnon ohjeessa,
ks. kohta 7.3., esimerkki 47

Miten tulorekisteriin ilmoitetaan kotieläimen voittama palkinto, eihän eläimellä ole
henkilötunnusta?
Eläimen voittama palkinto on eläimen omistajan tuloa. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa tiedot tulorekisteriin
eläimen omistajan yksilöintitiedoilla.

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa kilometrikorvaukset
tulorekisteriin?
Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus).

Ilmoittaako yleishyödyllinen yhdistys maksamansa päivärahat tulorekisteriin?
Kyllä. Tiedot ilmoitetaan tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).
Pitääkö ulkomaiselle tuomarille maksetut matka- ym. korvaukset ilmoittaa tulorekisteriin?
Suomalaisen suorituksen maksajan pitää ilmoittaa ulkomailta Suomeen tulevalle työntekijälle maksetut
palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin. Tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä ei olisi vakuutettu
Suomessa tai tuloa ei verotettaisi Suomessa.

Pitääkö bensakuitteja vastaan maksettu kulukorvaus (ei siis kilometrikorvaus) oman
auton käytöstä ilmoittaa tulorekisteriin?
Koska korvaus perustuu oman auton käyttöön, tulee maksettu suoritus ilmoittaa tulolajilla 357
(Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), vaikka korvauksen määrä olisikin alhaisempi kuin
Verohallinnon kustannuspäätöksessä säädetty määrä. Maksamisen perusteena on oltava matkalasku.
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Voiko näyttelykulut ilmoittaa tulonhankkimiskuluina?
Kyllä, jos henkilöllä on tuloja, joihin kulut voi kohdistaa. Ks. Verohallinnon ohje harrastustoiminnasta ja
tulonhankkimistoiminnasta.
(Harrastustoimintaa harjoittavan verotuksen pääperiaatteet:
Jos harrastustoiminnasta ei ole kertynyt tuloja verovuonna, ei mahdollisia harrastustoiminnan menoja ilmoiteta
verotuksessa.
Jos harrastustoiminnasta kertyy tuloja, annetaan tuloista sekä niiden hankkimisesta johtuneista menoista selvitys
verotuksessa tulon kertymisvuonna.
Harrastustoimintaan liittyviä menoja (elantokuluja) ei saa pääsääntöisesti vähentää. Jos toiminnasta kertyy tuloa,
tulon hankkimisesta aiheutuneita menoja voi vähentää enintään tulon määrään saakka. Jos harrastustoiminnasta
kertyy tuloa, toimintaa harjoittavan on syytä säilyttää toimintaan liittyvät tositteet ja pitää toiminnastaan
muistiinpanoja.
Harrastustoiminnan tappiota ei vahvisteta.
Harrastustoiminnasta verovuonna syntyneistä tuloista voidaan vähentää kuitenkin myös samasta toiminnasta
aikaisempina verovuosina syntyneitä menoja, jos ne ovat nimenomaisesti kerryttäneet myös verovuoden tuloa.)

Jos yhdistyksen jäsen osallistuu vapaaehtoisesti koulutukseen ja hänelle maksetaan
tästä aiheutuneet kulut kuitteja vastaan majoittumisesta ja bensoista, tarvitseeko
näistä kumpaakaan ilmoittaa tulorekisteriin?
Vapaaehtoistyöntekijälle voidaan maksaa majoittumiskulut tositteita vastaan yleishyödyllisen yhteisön
hyväksi ja toimeksiannosta tehdystä matkasta, eikä niitä ilmoiteta tulorekisteriin. Sitä vastoin, jos maksetaan
oman auton käytöstä johtuvia kuluja, tulee ne ilmoittaa kilometrikorvauksina tulorekisteriin tulolajilla 357
(Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus), vaikka maksu olisin alhaisempi kuin verovapaan
kilometrikorvauksen enimmäismäärä (esim. bensakuitin perusteella). Lisäksi on muistettava, että verovapaa
maksaminen edellyttää matkalaskua. Ks. Verohallinnon ohje yleishyödyllisen yhteisön ja julkisyhteisön
vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä, luku 3.

Kunniajäsenen jäsenmaksuvapaus? Jäsenedut säilyvät ennallaan, vaikka jäsenmaksu
poistui. Ilmoitetaanko tulorekisteriin tuloksi?
Kunniajäsenyydessä palkitaan henkilön pitkäaikaista toimintaa yhdistyksessä. Jos henkilö saa vapautuksen
jäsenmaksusta, ei synny veronalaista etua, jos kunniajäsenyydestä on maininta yhdistyksen säännöissä.
Tulorekisteriin ei ilmoiteta tietoja.
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Koiranruokafirma sponsoroi kasvattajaa (yksityinen henkilö) useilla
kymmenillä koiranruokasäkeillä vuodessa – hinta noin 50 euroa/säkki. Kasvattaja
sitoutuu tätä vastaan pitämään yrityksen logoa autossaan tai vaatteissaan. Pitääkö
tämä sponsorointi ilmoittaa?
Muuhun kuin urheilijan statukseen liittyvät mainos- ja sponsoritulot eivät ole urheilijan palkkiota, vaan
sopimussuhteesta riippuen joko palkkaa, työkorvausta tai muuta ansiotuloa. Kyseinen suoritus katsotaan
henkilön veronalaiseksi ansiotuloksi, joka sopimuksesta riippuen ilmoitetaan tulorekisteriin joko palkkana
(201), työkorvauksena (336) tai muuna veronalaisena ansiotulona (316). Sponsori ilmoittaa tiedot
tulorekisteriin.

Yhdistyksemme maksaa jäsenille koulutuksia, esim. järjestyksenvalvontakurssin.
Kuuluuko nämä ilmoittaa tulorekisteriin?
Palkattomat vapaaehtoiset tarvitsevat aika ajoin koulutusta tehdessään työtä vapaaehtoisena
yleishyödyllisen yhteisön tai julkisyhteisön hyväksi. Vaikka kyseessä ei olekaan työsuhteessa tehty työ,
voidaan katsoa, että vapaaehtoistyöntekijälle ei muodostu veronalaista etua vapaaehtoistyöhön liittyvästä
yhteisön maksamasta koulutuksesta samoin periaattein kuin työntekijöillekään. Tällaiset koulutukset
voidaan rinnastaa työsuhteessa tapahtuvaan ammattitaidon ylläpitämis- tai täydennyskoulutuksiin taikka
ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Verovapaana ammatilliseen täydennyskoulutukseen
rinnastettavana koulutuksena voidaan pitää esimerkiksi urheiluseuran maksaman tavanomaisen
järjestyksenvalvojakurssin kustannuksia silloin, kun se liittyy vapaaehtoistyöhön

Jos yhdistyksestä lähtee toiselle paikkakunnalle 10 hallituksen jäsentä ja yksi maksaa
hotellit kaikille ja toinen maksaa junaliput. Miten ne ilmoitetaan tulorekisteriin?
Tositteen perusteella maksettuja majoitus- ja matkalippuja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos matka on tehty
yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta.

