
                             Täytä kaikki kohdat huolella ja palauta lomake heti kilpailun jälkeen liiton toimistoon

                             Postilla: Suomen Biljardiliitto ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai 

                             Email: markku.ryytty@sbil.fi tai puh / whatsapp kuvana 0400638706

Kilpailun järjestäjä täyttää kilpailun tiedot, palkintosijan ja palkintosumman. 

Kilpailun nimi (laji, sarja) Aika

Kilpailupaikan nimi, täydellinen osoite (katu, postinumero, paikkakunta)

Palkintosija Palkintosumma €

(lahjakortin tai esinepalkinnon käypä arvo)

Palkinnon saaja täyttää tiedot tästä alaspäin. Henkilötunnus (merkitse selvästi)

Palkinnon saajan nimi

Henkilötunnusta ei ilmoiteta 100 € tai sitä pienemmästä palkinnosta

Palkinto maksetaan Pelaajalle vähennysten mukaisesti Toimita verokortti

(laita rasti ruutuun) Pelaajalle ennakonpidätyksen mukaisesti liittoon tarvittaessa

Pelaajan T:mi / yrityksen laskua vastaan

Valmennusrahastoon, ilmoita viitenumero Valm. rah. viiteno.

Lahjakortti

Esinepalkinto

Palkinnonsaajan osoite (katu, postinumero, paikkakunta) IBAN-pankkitili (merkitse selvästi)
Tilinumero pitää ilmoittaa aina

Kilpailumatkan kesto (täytetään vain, jos kesto on yli 6 h)

Kilpailumatka alkoi, pvm ja klo                           Kilpailumatka päättyi, pvm ja klo

Vähennykset: hyväksytään ainoastaan kyseistä kilpailua koskevat vähennykset. 100 euroa tai sitä pienemmästä palkinnosta

ei tarvitse ilmoittaa vähennyksiä eikä henkilötunnusta, eikä siitä tehdä Tulorekisteri-ilmoitusta

Kilpailun osallistumismaksu €

Lisenssimaksu €

Matkakulut (                    km x 0,53 €) €

€

€

€

Palkinnon saaja vastaa itse ilmoittamiensa vähennysten oikeudenmukaisuudesta

€

Vero % €

Maksetaan €

Palkinnon saajan allekirjoitus

Kysy lomakkeen täytöstä tarvittaessa lisätietoa liitosta. Valmennusrahastosta löytyy lisätietoa täältä

https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/huippuvaiheen-ohjelma/urheilijat/valmennusrahasto/ 

Palauta täytetty lomake heti kilpailun jälkeen liiton toimistoon 

HUOMIO! Tallenna itsellesi kaikki vuoden aikana saadut palkinnot ja niihin ilmoitetut vähennykset sekä maksetut 

ennakonpidätykset. Tee tarvittaessa veroilmoitukseen selvitys kaikista vuoden aikana käydyistä kilpailuista, niistä 

saaduista kilpailupalkinnoista ja aiheutuneista kuluista sekä maksetuista ennakonpidätyksistä.

Verotusasioissa ota tarvittaessa yhteyttä suoraan veroviranomaiseen.

HUOMIO! 100 euroa tai pienemmistä palkinnoista ei tehdä Tulorekisteri-ilmoitusta - tällöin ei tarvitse ilmoittaa vähennyksiä eikä henkilötunnusta

      Palkinnon maksulomake 2023

Majoituskulut 

Vähennykset yhteensä

Päivärahat  (yli 6 h = 22 €, yli 10 h = 48 €) 

Päivärahaoikeus vain yli 15 km kotiosoitteesta

Palkintosumma miinus vähennykset (= verotettava osuus) Mikäli 

jää verotettavaa osuutta ilmoita veroprosentti tähän alle

(Jos veroprosenttia ei ilmoiteta, tehdään 

ennakonpidätys 60 %:n mukaisesti)


