
Suomen Ratsastajainliitto ry 
The Equestrian Federation of Finland 

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu lakiin (laki tulotietojärjestelmästä ja laki ennakkoperinnästä). 

Tulorekisteri, sähköinen tietokanta tulotiedoille / 
Incomes Register, electronic database of incomes information 
 

☐ 1-tason kilpailun rahapalkinto / 1-level (club level) competition prize money 

☐ Toimihenkilö / Official 

☐ Ulkomaalainen ratsastaja / Foreign rider 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kilpailupäivämäärä /  
Dates of competition /  

 
 

Tulonsaaja / Wage earner  
 
Sukunimi / Last name 

 

 
 
Etunimi / First name  

 
 
Sukupuoli / Gender ☐ Nainen/Female                   ☐ Mies/Male                         ☐ Muu/Other 
 
 
Hetu / Social number  

 
 
Syntymäaika/ Date of birth  

 
Osoite kotimaassa /  
Address in homeland  

 

 

 

 

Päivämäärä / Date  

Allekirjoitus ja 
nimenselvennys / Signature 
and print name  

  

Kilpailunjärjestäjä ilmoittaa urheilijan palkintorahat ja toimihenkilön matkakustannusten korvauksista 
maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset viiden päivän sisällä maksusta verotusta varten. 

 
The organizer reports athlete's prize money and official’s daily allowances and mileage allowances for 

travel expenses to the Incomes register within five days of payment for taxation purposes. 



Suomen Ratsastajainliitto ry 
The Equestrian Federation of Finland 

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu lakiin (laki tulotietojärjestelmästä ja laki ennakkoperinnästä). 

Ohje Tulorekisteriin ilmoittamisesta 
 
Kilpailunjärjestäjällä tulee olla Y-tunnus palkintojen ja palkkioiden maksua varten. Lisää sivulta 
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-
tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/  
 
Kotimaan kilpailijoiden palkintorahat kilpailutasoilta 2-5 ilmoitetaan Kipasta päivittäin. Kilpailunjärjestäjä 
ilmoittaa Tulorekisteriin kaikki 1-tason kotimaan kilpailujen ja ulkomaalaiset palkintorahan sekä 
esinepalkintojen (rahallinen arvo) saajat sekä ne toimihenkilöt, joille maksetaan päiväraha ja/tai 
matkakorvaus. Tulorekisteriin ilmoitus on tehtävä viiden (5) päivän sisällä maksusta. 
 
Kirjaudu ja tunnistaudu Tulorekisteriin osoitteesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/  
Huom! Tulorekisteriin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla (tai esim. mobiilivarmenteella) ja sinulla tulee 
olla valtuutus kunnossa, jotta voit ilmoittaa yrityksen tai yhdistyksen maksutietoja. 
 

Ulkomaiselle henkilölle maksettu palkinto 
 
Palkanmaksukausi 
Palkanmaksukausi (ansainta-aika) on sama kuin kilpailupäivä(t) 

Maksu- tai ilmoituspäivä 
Lisää maksupäivämäärä, mikäli on eri kuin ilmoituspäivä 

Tulonsaaja 
Mikäli rahapalkinnon/palkkion saaja on ulkomaalainen, lisää valinta kohtaan: 

☒ Tulonsaajalla ei ole asiakastunnistetta ja täytä nimitiedot 
Sukunimi 
Etunimi 
Syntymäaika 
Hetu – ei täytetä ulkomaalaisen osalta 
Sukupuoli 

Tulolajin valinta  
Valitse 316 Muu veronalainen ansiotulo, kun maksat palkintoa (Ulkomaalainen raha- tai tavara 
palkinnon/palkkion saaja) 
Tulonsaajan osoite, täytä osoitetiedot 
 

Tulonsaajan lisätiedot 
Lisätiedon tyyppi 
Valitse Urheilija, kun kyseessä on ratsastaja 
 
Ulkomaalaisen ratsastajan/toimihenkilön osalta valinnat kohtiin: 

☒ Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus) 

☒ Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus) 
 

Kansainvälisen tilanteet 
Rajoitetusti verovelvollinen 

☒ Kyllä, lisäksi valitse valikosta asuinvaltion maakoodi 
  

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/


Suomen Ratsastajainliitto ry 
The Equestrian Federation of Finland 

Ilmoittamisvelvollisuus perustuu lakiin (laki tulotietojärjestelmästä ja laki ennakkoperinnästä). 

Suomalaiselle henkilölle maksettu palkinto tai matkakorvaus 
 
Palkanmaksukausi 
Palkanmaksukausi (ansainta-aika) on sama kuin kilpailupäivä(t) tai matkalaskussa olevat päivät 

Maksu- tai ilmoituspäivä 
Lisää maksupäivämäärä, mikäli on eri kuin ilmoituspäivä 

Tulonsaaja 
Sukunimi 
Etunimi 
Osoite 
Syntymäaika 
(Huom! jos annetaan Hetu, ei osoitetieto ole pakollinen) 

 
Tulolajin valinta 
Tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo ilmoitetaan raha- ja tavarapalkinnot 
Tulolajilla 317 Muu luontaisetu ilmoitetaan lahjakortit 
Tulolajilla 336 Työkorvaus ilmoitetaan työsuoritukseen perustuvat palkkiot 
 
Kilometrikorvaus ja päiväraha ilmoitetaan alla olevilla tulolajeille 
357 Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus 
358 Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha 
 

Tulonsaajan lisätiedot 
Lisätiedon tyyppi 
Valitse Urheilija, kun maksat raha- tai tavarapalkintoa kilpailijalla 
Tätä valintaa ei tehdä, jos kyseessä on toimihenkilö, kuten tuomari, ratamestari, tms. jolle maksat 
kilometrikorvauksia tai palkkiota. 
 
Kun maksat palkintoa tai maksat pelkkiä kilometrikorvauksia tms. henkilölle, joka ei ole työsuhteessa, 
valitse 

☒ Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja 
ammattitautivakuutus) 
 
Tarkemmat tiedot tulorekisterin tulolajeista ja ilmoittamisesta löydät www.tulorekisteri.fi  

http://www.tulorekisteri.fi/

