Seuran ja joukkueiden varainkeräykset
Seuran ja joukkueiden varainkeräyksessä tulee ottaa huomioon
veroviranomaisen säädökset ja lait (Tuloverolaki, ALV, elinkeinoverotus).
Lähtökohtaisesti mikään lainmukainen toiminta ei ole kiellettyä mutta varainkeräysten
muodot jotka täyttävät elinkeinotoiminnan piirteet, ovat veronalaista tuloa ja niistä tulee
suorittaa ALV ja voitto-osuudesta tulovero.
Tarkemmin voit tutustua tuloverolainsäädäntöön ja elinkeinotoiminnan tunnusmerkkeihin
Kiekko-67 juniorikiekko Ry:n talousohjeessa.
Ohessa muutama tyypillinen varainkeräyksen muoto ja niiden verolinjaukset:
Turnaukset:
Turnaukset ja niihin liittyvät oheistoiminnat ovat verovapaata tuloa järjestäjälle edellyttäen
että järjestävä taho on yleishyödyllinen yhdistys. Oheistoimintoja voi myydä kolmansille
osapuolille ja tästä saatu tulo on verovapaata mutta mikäli toiminnan suorittaa toinen yritys
tai yhdistys, on sen osa-alueen varsinainen toiminta veronalaista tuloa suorittajalle.
Tuotteiden myynti:
Lähtökohtaisesti tuotteiden kuten WC-paperin, pesuaineiden, sukkien, keksien,
joulukuusien, rakettien jne. myyntitoiminta on veronalaista liiketoimintaa ja siten
veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle
asiakaskunnalle. (Seuran sisällä voidaan tuotteita myydä omille jäsenille).
ALV Velvollisuus syntyy kun liikevaihto ylittää 8500,00 € tilikaudessa.
Lahjoituksen saatujen tuotteiden myynti on tietyillä edellytyksillä verovapaata toimintaa,
esim. erikseen järjestettävässä myyjäisissä voi tuotteita myydä kuten joulukuusia.
Myyjäisissä voi myös myydä esim. Itse leivottuja tuotteita. Elintarvikkeita myydessä tulee
ottaa huomioon ilmoitusvelvollisuus Turun kaupungin terveysviranomaisille ja tuotteiden
asianmukainen säilytys ja kylmäketjusta huolehtiminen.
Samoin turnausten yhteydessä voi toistaiseksi myydä tuotteita verovapaasti osana
turnauksen palveluita mutta tuotteet pitää myydä ja luovuttaa tapahtuman yhteydessä.
Adressien, korttien, viirien, merkkien yms. myyminen on kuitenkin verovapaata tuloa osana
seuran tai joukkueen varainkeruutta (Logot)
Kahviotoiminta:
Turnausten ja myyjäisten yhteydessä kahviotoiminta on verovapaata toimintaa edellyttäen
että tapahtuman järjestäjä itse suorittaa toiminnat. Mikäli kahviotoiminnan suorittaa
alihankkija (toinen yhdistys, yritys), on se veronalaista tuloa suorittajalle. Toiminnan
myymisestä saatu tulo on kuitenkin verovapaata (toimintojen ulkoistus).
Kahvio ja siihen liittyvä toiminta on muina aikoina elinkeinotoimintaa ja siten verollista
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Talkootyö:
Talkootyö on edelleen verovapaata edellyttäen että talkootyön
tunnusmerkit täyttyvät ts. työ maallikkokotyötä joka ei vaadi erillistä
ammattitaitoa tai pätevyyttä ja tehtävään työhön ei sisälly talkootyön
teettäjän puolelta mitään työnjohdollisia toimenpiteitä tai valvontaa.
Erikseen on linjattu että ajokortti, täysi-ikäisyys tai järjestyksenvalvojakortti vaatimukset
eivät estä talkootyön periaatteita.
Talkootyön tuotto tulee jakaa koko seuralle tai joukkueelle, riippumatta ovatko kaikki
osallistuneet talkootyöhön vai ei. Mitään pisteytys, bonus yms. järjestelmiä ei saa olla
käytössä.
Esim. rakettien myynti kolmannen osapuolen lukuun marketissa on luvanvaraista toimintaa
ja edellyttää vastuuhenkilön valvontaa jolloin se ei täytä talkootyön edellytyksiä. Lisäksi
vastuuhenkilöltä edellytetään erillistä pätevyyttä.
Mainokset:
Paita- ja kypärämainokset ovat sallittuja, samoin turnausten yhteydessä olevat kiinteät
mainokset, kunhan ne puretaan tapahtuman jälkeen pois.
Kiinteät laitamainokset ovat myös sillä edellytyksellä verovapaita että ne ovat vain seuran
jäsenistön ja harjoitusten yhteydessä nähtävillä ja ne tulee peittää kun seuran ulkopuoliset
tahot käyttävät tiloja.
Mikäli mainokset ovat asennettu kiinteästi ja ne ovat myös muiden kun seuran käyttämien
vuorojen ulkopuolella näkyvissä, on saatu tulo veronalaista tuloa seuralle.
Kausijulkaisu:
Kausijulkaisu on verotonta varainkeräystoimintaa kun kysymyksessä on kausijulkaisu.
Muut:
Mikäli joukkue tekee muuta varainkeräystä, tulee ne hyväksyttää seuralla etukäteen jotta
voidaan arvioida mahdollinen toiminnan verollisuus.
Mikäli toiminnasta myöhemmin syntyy velvollisuus maksaa ALV tai tulovero, peritään ne
kyseiseltä joukkueelta.

Esa Taka-Prami
Toiminnanjohtaja
Kiekko-67 juniorikiekko ry
Mikäli asiassa tulee kysyttävää, ole ystävällisesti yhteydessä 045 6711167 tai
toimisto@kiekko-67.fi
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