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Kilpailupalkintojen ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella 
– ohje jäsenseuroille 
 
Verohallinnon antaman ohjeistuksen mukaisesti kilpailun järjestäjä (Suomen Golfliitto tai sen 
jäsenseura) on velvollinen ilmoittamaan antamansa palkinnot ja voitot (myös sponsoreiden 
antamat palkinnot) vuosi-ilmoituksella muun veronalaista ansiotuloa olevan suorituslajin 
tunnuksella H4. Palkinnoista ja voitoista annetaan vuosi-ilmoitus kuitenkin vain, jos palkinnon 
tai voiton määrä on vähintään 100 euroa kalenterivuodessa. Mikäli yksittäisen henkilön saamien 
palkintojen tai voittojen määrä jää kumulatiivisesti (kaikki palkinnot ja voitot yhteenlaskettuna) 
alle 100 euroon kalenterivuodessa ei Suomen Golfliitto tai sen jäsenseura ole velvollinen 
jättämään vuosi-ilmoitusta. Suomen Golfliitto ja sen jäsenseurat ovat täten velvollisia 
seuraamaan kalenterivuoden aikana järjestämiensä kilpailujen osalta ylittääkö jonkun henkilön 
saamien palkintojen tai voittojen arvo 100 euroa, ja tarvittaessa jättää vuosi-ilmoitus. Alaraja 
koskee vuositasolla yhtä maksajaa, eli käytännössä pelaaja voi saada usealta seuralta alle 100 
euron palkinnon kalenterivuodessa ilman maksajan ilmoitusvelvollisuutta. Pelaajalla on 
kuitenkin näissäkin tapauksissa aina velvollisuus ilmoittaa saamansa palkinnot ja voitot omalla 
veroilmoituksellaan.  
  
Vuosi-ilmoitusta varten palkinnon tai voiton saajalta tulee pyytää nimi- ja osoitetiedot sekä 
henkilötunnus. 
  
Palkinnot arvostetaan palkinnon laadusta riippumatta niiden käypään arvoon. Vain symboliset, 
vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet voivat jäädä verotuksen ulkopuolelle. Tällaisia 
symbolisia esineitä ovat esimerkiksi tiipussit. 
  
Alennuskuponkien (henkilö saa palkinnoksi kupongin, joka oikeuttaa ostamaan jonkun tavaran 
X %:n alennuksella) veronalaisuudesta ei ole olemassa verotuskäytäntöä. Tältä osin 
Verohallinto on kehottanut hakemaan ennakkoratkaisua verokohtelun varmistamiseksi. Etenkin 
tavanomaisen alennuksen verottamista voitaneen pitää kyseenalaisena, minkä vuoksi 
alennuskuponkien ilmoittaminen vuosi-ilmoituksella voitaneen jättää kunkin kilpailun 
järjestäjän harkinnan varaan. 
  
Harrastustoiminnan menojen vähennyskelpoisuudesta ei myöskään ole olemassa 
yksityiskohtaista ohjeistusta, ja sellaisen antaminen lienee haastavaa harrastustoiminnan 
monimuotoisuuden vuoksi. Toimintaa pidetään harrastusluonteisena, jos sitä ei harjoiteta 
vakaassa ansiotarkoituksessa. Yleisen käytännön mukaan harrastustoiminnan kustannukset eivät 
ole vähennyskelpoisia. Kuitenkin, jos harrastustoiminta on tuottanut tuloa, voidaan siihen tältä 
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osin kohdistuneet kustannukset vähentää verotuksessa. Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisussa 
vuodelta 2008 on katsottu, että harrastustoiminnan menot on mahdollista vähentää 
harrastustoiminnan tuloista enintään harrastustoiminnasta saadun tulon määrään asti. Se, mitä 
menoja luetaan kuuluvaksi harrastustoiminnan menoihin, onkin sitten toinen kysymys 
(kilpailujen osallistumismaksut todennäköisesti kyllä, golf-varusteet ehkä ei). Palkintojen ja 
voittojen saajat voivat yksilöidä omalla veroilmoituksellaan ne harrastustoiminnan menot, joita 
vaatii vähennettäväksi harrastustoiminnan tuloistaan, ja verottaja viime sijassa ratkaisee kulujen 
vähennyskelpoisuuden. 
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