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Verotuskäytäntöjä
Tuloverotuksen näkökulmasta urheiluseuroilla on useita erilaisia
tulotyyppejä, joita on osittain käsitelty jo edellä. Seurojen tulot
voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti: varsinaisen
yleishyödyllisen sääntömääräisen toiminnan tulot, tuloverolain
23§ mukaiset tulot, talkootyön tulot, kiinteistöstä saadut tulot,
muut tulot, joita kutsutaan seuran henkilökohtaisiksi tuloiksi ja elinkeinotulot.
Urheiluseuran verovelvollisuus
Yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotuloa verotetaan
sen mukaan kuin laissa elinkeinotulon verottamisesta (360/68) säädetään. Elinkeinotulon lisäksi
yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle.
Lopuista tuloistaan seura ei ole velvollinen maksamaan tuloveroa.
Kiinteistöstä saatu tulo
Verotuksessa kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta, pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa.
Yleishyödylliseen tarkoitukseen käytettyjä kiinteistöjä ovat mm. yhteisön aatteellisessa
toiminnassaan käyttämät tilat sekä yhteisön omaa hallintoa palvelevat kiinteistöt. Veronalaiseksi
kiinteistöstä saaduksi tuloksi katsotaan kaikenlaisista muista kiinteistöistä kuten
maatalouskiinteistöistä, asuntokiinteistöistä sekä tehdas- ja liikekiinteistöistä saatu tulo. Kiinteistöstä
saatuna tulona pidetään myös metsätalouden pääomatuloa.
Yleishyödylliseksi käytöksi ja siitä saadut tulot verovapaiksi katsotaan myös toiselle
yleishyödylliselle yhteisölle yleishyödylliseen käyttöön (myös hallinto) luovutetusta kiinteistöstä tai
sen osasta saadut tulot. Sama koskee myös tuloja tiloista, jotka luovutetaan valtion, kunnan ja
seurakunnan yleiseen tarkoitukseen. Sen sijaan tilat, jotka ovat ainoastaan yleishyödyllisen yhteisön
jäsenten käytössä, eivät ole yleisessä käytössä.
Kiinteistöjä koskevia säännöksiä ei sen sijaan sovelleta välillisesti osakkeiden perusteella hallittuun
kiinteistöön, rakennukseen tai huoneistoon, näiden vuokraamisesta saadut tulot ovat siten
yleishyödyllisen yhteisön muuta tuloa eli henkilökohtaista tuloa (esimerkiksi osakehuoneiston
vuokraamisesta saatu tulo). Jos kiinteistötoiminta kuuluu osaksi elinkeinotoiminnan tulolähdettä,
verotetaan sen tuottoa elinkeinotoiminnan verotuksesta annetun lain mukaan.
Yhteenveto urheiluseuran tuloverotuksesta
Urheiluseuran varsinaisen yleishyödyllisen toiminnan tulot eivät ole elinkeinotuloa. Yleishyödyllisen
perustoiminnan menot ovat yleensä tuloja suuremmat eli edes teoriassa ei useinkaan synny
verotettavaa tuloa. Lisäksi tuloverolain 23 § mukaiset tulot ovat tuloverotuksen ulkopuolella, koska
kyseessä ei ole seuran elinkeinotulo. Myöskään talkootyöstä saatu tulo ei ole seuralle elinkeinotuloa,
jos talkootyön kriteerit täyttyvät.
Yleishyödyllinen urheiluseura ei myöskään maksa veroa muista tuloistaan eli henkilökohtaisista
tuloista. Esimerkiksi sijoituksista kertyvät korot, osingot ja luovutusvoitot (esimerkiksi osakkeiden
myyntivoitto) ovat seuralle verovapaita tuloja. Myös jäsenmaksutulot kuuluvat luokkaan muut tulot.
Tuloverotusta koskevista asioista voi hakea ennakkotietoa verovirastolta tai ennakkoratkaisua
keskusverolautakunnalta. Epäselvissä asioissa kannattaa aina kääntyä etukäteen verottajan puoleen.
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Luottamuksensuoja
Tuloverotuksessa verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi (jälkiverotus) on mahdollista viiden
vuoden ajan verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien, jos verovelvollinen ei ole
antanut veroilmoitusta tai hän on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän veroilmoituksen,
muun tiedon tai asiakirjan taikka muuten laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa. Jos asia on ollut
tulkinnanvarainen ja epäselvä, jälkiverotuksesta voidaan luopua. Edellytyksenä on, että seura on
toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisten noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti.
Tällöin uusi verokäytäntö astuu voimaan esimerkiksi verotarkastuksen myötä, jolloin tarkastaja
kertoo uudesta käytännöstä ja verokäytäntöä ei muuteta taannehtivasti.
Jos jälkiverotuksesta ei jostain syystä luovuta, tuloveroja voidaan kohtuullistaa. Verohallinto voi
hakemuksesta myöntää osittaisen tai täydellisen vapautuksen valtionverosta ja yhteisön tuloverosta.
Vapautus voidaan myöntää muun muassa, jos verovelvollisen voidaan katsoa erehtyneen
veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet
huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutuneena ja jos
verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä.
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen verohuojennuksista
Yleishyödyllinen yhteisö (ns. superyleishyödyllinen yhteisö) voi hakea tuloveron huojennusta
saamastaan elinkeinotulosta. Lisäksi se voi saada huojennusta muuhun kuin yleiseen tai
yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön osan tuottamasta tulosta, jos kiinteistöä on
pääasiassa käytetty yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Superyleishyödyllisyyden edellytyksenä on, että toiminnan yhteiskunnalle tuottama etu on
huomattava. Yksittäisen urheiluseurankin merkitys voidaan katsoa olevan yhteiskunnalle
huomattava, kun se kuuluu liittoon ja liiton kautta Suomen Liikuntaan ja Urheiluun. Pelkästään
oman, ehkä suppean, jäsenistön liikuntaharrastuksen edistäminen ja tukeminen ei pelkästään riitä
perusteeksi veronhuojennukseen. Seuran verohuojennusta tulee perustella laajemmilla
heijastusvaikutuksilla ympäröivään yhteisöön.
Taloudellinen toiminta ei myöskään saa aiheuttaa elinkeinonharjoittajille kilpailuhaittaa.
Huomattavaa on, että tukiyhdistykset eivät milloinkaan kuulu liittoon eli veronhuojennuksen
edellytykset puuttuvat.
Verohuojennus haetaan enintään viideksi vuodeksi Savo-Karjalan yritysverotoimistosta osoitteesta:
Savo-Karjalan yritysverotoimisto (Asemakatu 7), PL 1094, 70111 Kuopio. Hakemus on jätettävä
viimeistään neljän kuukauden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolle huojennusta haetaan eli
normaalisti huhtikuun loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Huojennuspäätös
on maksullinen ja maksu peritään myös hylätyistä hakemuksista. Hakemuslomakkeet ja
ajankohtaiset tiedot hakemisesta löytyvät sivuilta www.vero.fi.
Seuran saama perintö tai lahja
Yleishyödyllinen yhteisö ei ole verovelvollinen saamastaan testamentista tai lahjasta perintö- ja
lahjaverolain tai tuloverolain mukaan.
Verotusmenettely
Verotusmenettelystä annetun lain mukaan verotusta varten tulee verovelvollisen, jolla on
veronalaista tuloa, kehotuksetta antaa veroilmoitus. Ilmoittamisvelvollisuus on yhdistyksen
hallituksella. Veroilmoitus tulee olla toiminnanjohtajan tai ainakin yhden hallituksen jäsenen
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allekirjoittama. Yleinen käytäntö on ollut, että seuran ei ole tarvinnut tehdä veroilmoitusta. Vanhasta
tavasta kannattaa luopua. Veroilmoitus on tapa suojautua takautuvista verovastuista. Kun seura jättää
asianmukaisen veroilmoituksen ja toteaa, ettei verotettavaa tuloa ole ja verottaja hyväksyy
näkemyksen, se ei voi muuttaa näkemystään ko. vuoden verotuksesta myöhemminkään. Jos
verotuskäytäntö muuttuu, se muuttuu vain käsittelyhetkestä eteenpäin.
Kiinteistövero
Eduskunta hyväksyi 1998 kiinteistöverolakiin muutoksen, joka mahdollistaa yleishyödyllisten
yhdistysten kiinteistöjen eli rakennusten ja niiden maapohjan vapauttamisen kiinteistöverolaista.
Eduskunnan tekemän päätöksen mukaan kaikki tuloverolain 22 §:ssä määritellyt yleishyödylliset
yhteisöt (esimerkiksi urheiluseurat) saatetaan samaan asemaan kiinteistöveron osalta.
Kiinteistöverolain 13a §:n mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä yleishyödyllisen yhteisön
omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin säädettyä alhaisemmaksi tai jopa
nollaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä
käytössä. Kunnanvaltuustot tekevät ko. päätökset viimeistään edellisen vuoden lokakuussa.
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