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Suomen Olympiakomitean lausunto verohallinnolle koskien  ohjetta Urheilusta saatujen tulojen 
verotus  
 
 
Suomen Olympiakomitea on  kuullut sidosryhmiään ja  lausuu otsikkoasiassa seuraavaa: 
 
 
Yleistä 
 
Verohallinnon ohjeen tarkoituksena on  selkeyttää vallitsevaa oikeustilaa ja  määrittää, sikäli kun 
se on mahdollista, rajanvetoa harrastustoiminnan, tulonhankkimistoiminnan ja elinkeinotoiminnan 
välillä. Näiden toimintojen problematiikkaan liittyy olennaisesti kysymys siitä,  mitkä kulut ovat 
vähennyskelpoisia mistäkin toiminnasta. Siinä suhteessa ohje on kyennyt varsin onnistuneesti  
esimerkkien avulla kuvaamaan ehkä yleisimmät tyyppitilanteet.  
 
Yksittäisiä huomioita 
 
Sivun 4 ensimmäisen kappaleen loppuun voisi lauseen kirjoittaa selvyyden vuoksi seuraavasti: 
Harjoittelemisesta maksetut hyvitykset, kuten esimerkiksi harjoittelu- ja valmennusapurahat, ovat 
pääsääntöisesti urheilijan palkkiota ellei niitä ole säädetty verovapaiksi. 
 
Sivu 6 ja kohdassa Apurahat, stipendit ja valmennustuet  voisi ehkä selvemmin kirjoittaa auki, 
missä tilanteissa esimerkiksi apuraha  on verovapaa. Tätä voisi selventää muutamalla 
yksinkertaisella esimerkillä. 
 
Rahankeräyslain  muutosten tultua voimaan syksyllä 2019, ohjetta tulee täsmentää myös siltä 
osin, missä tilanteissa rahankeräyksellä  (esim pienkeräys)  yksittäisen urheilijan hyväksi kertyvä  
taloudellinen hyöty on verotettavaa. 
 
Sivu 11 ja kohta 5.2.:  Kohdassa käytetty esimerkki  on ehkä omiaan ohjaamaan toimintaan, joka ei 
sitten käytännön elämässä toimi. Käytännön elämässä käynee usein niin, että urheilija ei 
välttämättä ymmärrä esittää samoja tulonhankkimisesta koituneita kuluja vielä verottajalle. 
 

Verohallinto 
 



  

 
 
 

Ohjetta voisi myös täydentää yhdysvaltalaisurheilijoiden verovapaan palkan (20.000 USD) 
käsittelystä.  Ohjeessa voisi käydä läpi missä tilanteissa urheilija on oikeutettu nollaverokorttiin, 
missä tilanteissa tulee hakea normaali verokortti tai lähdeverokortti. 
 
Erityisenä kysymyksenä Suomen Koripalloliitto haluaisi selvyyden seuraaviin kysymyksiin: 
 
Kansainvälinen Koripalloliitto FIBA edellyttää, että agenttipalkkion (yleensä 10% pelaajan 
sopimuskorvauksesta) maksaa hänet palkannut urheiluseura. Ohjeen mukaan agenttipalkka tulee 
kirjata pelaajan palkaksi peruspalkan päälle. Koripalloliitto haluaa ohjeistuksen agenttipalkkion 
ALV-käsittelystä eli miten ALV:n kanssa tulee menetellä ja miten se kirjataan pelaajan palkkaan. 
Pelaajien ja valmentajien agentit ovat pääosin ulkomaalaisia yrityksiä, osa EU-maista, osa EU-
maiden ulkopuolelta esim Yhdysvalloista. Näissä veromenettely agenttipalkkion laskutuksessa on 
eriävää, joten Koripalloliitto haluaa ohjeistuksen oikeasta menettelytavasta näiden maksujen 
ALV:n osalta.  
 
Samaten Koripalloliitto haluaa selvemmän lausunnon siitä mihin perustuu tulkinta, että urheilija 
voi vähentää agenttipalkkion verotuksessaan palkkatulon hankkimisesta aiheutuneena kuluna.  
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