
Erotuomaripalkkiot ja 

kustannustenkorvaukset 

yleishyödylliseltä yhteisöltä

Tiivistelmä Lentopalloliiton infopaketista (2015)

ja soveltaminen Blues Volley:ssä



Erotuomaripalkkion ennakkoperintä

 Erotuomaripalkkio ei ole palkkaa vaan työkorvausta (EPL 25 §)

 Työkorvauksesta toimitetaan ennakonpidätys (jos ei henkilökohtaista 
ennakkoperintärekisterimerkintää), mutta ei suoriteta työnantajan 

sosiaaliturvamaksua

 Jos yksittäinen satunnainen palkkiosuoritus on enintään 20 €, niin ei 

ennakonpidätysvelvollisuutta (EPA 14 §). Palkkiot kuitenkin 

ilmoitetaan verottajalle.

 Palkkion maksaja ei toimita ennakonpidätystä matkakustannuksista, 

jotka eivät poikkea verohallinnon vuosittain vahvistamista 

enimmäismääristä (ks. seuraava sivu)



Erotuomaripalkkion ennakkoperintä

 Verohallinnon hyväksymät verottomien matkakorvausten enimmäismäärät 

vuonna 2018: 

 Km-korvaus omalla autolla 42 senttiä/km (sekä +3 senttiä/km/lisähenkilö)

 Kotimaan päivärahoissa peruslähtökohta yli 15 km:n matka kotoa 

ottelupaikalle

 Osapäiväraha 19 €, jos matkan kesto ylittää 6 tuntia (puolitetaan, jos yksi tarjottu ateria)

 Kokopäiväraha 42 €, jos matkan kesto ylittää 10 tuntia (puolitetaan, jos 2 tarjottua ateriaa)

 Ateriakorvauksen määrä 10,50 € ja sen edellytykset:

 Ei suoriteta päivärahaa

 Ei mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan (tai 
esim. käydä kotona)

 Luonnollinen edellytys: jos seura tarjoaa aterian (lämmin ruoka), niin ei ateriakorvausta



Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet / BV

1. Erotuomari laatii palkkiolaskun seuralle (huom: pankkitilinumero laskulle). 

Sivutuloverokortin (tai freelancer-verokortin) kopio, esim. valokuva, liitetään 

verovuoden ensimmäisen palkkiolaskun oheen. Palkkio ja matkakorvaukset on 

eriteltävä laskulla selvästi.

2. Turnausvastaava tarkastaa laskun turnauspaikalla ja toimittaa sen maksettavaksi 

rahastonhoitajalle heti turnauksen jälkeen. Yli 20 euron palkkiosta vähennetään 

verokortin mukainen ennakonpidätys (tai 60 % jos verokorttia ei ole – myös ns. 0%-

verokortin kopio tarvitaan). Vain jos erotuomari on ennakkoperintärekisterissä, ei 

vähennyksiä tehdä. Matkakorvauksista tai päivärahoista ei vähennystä tehdä. 

3. Seura antaa kausiveroilmoituksen verohallinnolle palkkioista ja ennakonpidätyksistä.

4. Seura tilittää ennakonpidätyksen verohallinnolle kuukausittain.

5. Seura laatii palkkionsaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen verohallinnolle.



Joukkueen vastuut / BV:n lisäohjeistus

 Turnauksen/ottelun järjestävän joukkueen (turnausvastaavan, valmentajan tai jojon) 
vastuulla on, että tuomarilasku on asianmukaisesti täytetty ja tarkastettu. 

 Verokortista ja ennakonpidätyksestä kannattaa mainita tuomarille jo ottelusta 
sovittaessa. Samassa yhteydessä tulee sopia maksusta pankkitilille turnauksen jälkeen. 
Käteismaksuja tulee välttää, mikäli suinkin mahdollista. 

 Joukkueen edustaja toimittaa pikimmiten maksun jälkeen rahastonhoitajalle (Hannele 
Tuominen, blues.volley.tuominen@gmail.com):

 erotuomarin laskun hyväksymismerkinnöin

 erotuomarin verokorttikopion (kerran vuodessa, valokuva riittää) sekä 

 tuomarin pankkitilinumeron ja kotiosoitteen (mieluiten laskussa mainittuna).

 Mikäli joskus joudutaan maksamaan palkkio käteisellä, tulee sitä koskevat dokumentit 
(kululasku liitteineen) lähettää rahastonhoitajalle välittömästi heti turnauksen jälkeen, 
sillä ennakonpidätykset tulee raportoida ja tilittää verohallintoon jo maksukuukautta 
seuraavan kuukauden alussa. 

 Näissä tapauksissa maksun suorittaja vastaa siitä, että verot on oikein laskettu 
palkkionsaajan verokortin mukaan.

* Voidaan todeta, että erotuomareiden ja joukkueiden tulee tuntea em. ohjeistus



Yleishyödyllisen seuran ilmoitusvelvollisuus ja 

ennakonpidätysten tilittäminen
 Seura laatii kausiveroilmoituksen (VEROH 4001) palkkioiden yhteismäärästä ja 

ennakonpidätyksistä verohallinnolle maksua seuraavan kuukauden 7. päivään 

(sähköiset 12. päivään) mennessä

 Seura tilittää ennakonpidätykset palkkioista verohallinnolle maksukuukautta 

seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä

 Seura vastaa verovalvonnassa mahdollisesti ilmenevästä toimittamatta jätetystä 

ennakonpidätyksestä ja tilityspuutteista aiheutuvista seuraamuksista

 Seura laatii palkkionsaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen (VEROH 7801) 

kalenterivuosittain tammikuussa 31.1. mennessä

 Maksajan yksilöintitiedot (nimi, y-tunnus yms.)

 Erotuomaripalkkiot suorituslaji H5 (kohta 10)

 Palkkioiden määrä (kohta 14) ja ennakonpidätykset (kohta 15)

 Päivärahat ja ateriakorvaukset(kohdat 50 -54) ja kilometrikorvaukset(kohdat 55 -56)

 Veronalaiset matkakustannusten korvaukset lisätään (kohta 14) mm. ateriakorvaukset 
tässä tapauksessa


