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viranomaistoiminta



Lions-klubit/verotus

• Lions-klubit ovat sääntöjensä puolesta yleishyödyllisiä 
yhteisöjä ja siten ei-verovelvollisia

• MUTTA, useilla klubeilla on myös elinkeinotoiminnaksi 
katsottavaa varainhankintatoimintaa

• Se mihin tuotto käytetään ei ratkaise sitä, onko 
varainhankinnan muoto elinkeinotoimintaa vai ei
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Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus

• Yleishyödyllinen yhdistys antaa veroilmoituksen, jos
• Y-tunnuksen omaavana on saanut etukäteen esipainetun 

veroilmoituslomakkeen 6 C

• On saanut postitse verohallinnon tiedotteen ja täyttöoppaan

• Ilmoitus on annettava joko sähköisesti taikka 
paperilomakkeella, vaikka yhdistyksellä ei olisi veronalaista 
toimintaa

• Huom. Yhdistysrekisterin mukaiset allekirjoitukset
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Ennakkoperintärekisteri

• Jos klubin jäsen tekee klubin nimissä talkootyötä ja klubi saa 
siitä korvauksen, tulee klubin kuulua ennakkoperintärekisteriin

• Muussa tapauksessa korvauksesta peritään ennakonpidätys 
13 % (saa hakemuksesta takaisin)

• Suositeltavaa on rekisteröityminen ennakkoperintärekisteriin 
vastaisen varalta
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Liiketoiminnan arvolisäverollisuus

• Jos klubin joku aktiviteetti katsotaan liike-toiminnaksi, se 
laukaisee myös arvolisävero-velvollisuuden

• Jos liikevaihto on enintään 10.000 €/tilikausi (12 kk) katsotaan 
vähäiseksi liiketoiminnaksi, ei arvonlisäveroa 

• Jos ylittää 10.000 € tai epäillään ylittyvän, tulee hakeutua 
arvonlisäverovelvolliseksi

• Tarkista euromääräinen raja vuosittain
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Arpajaisten järjestäminen

• Arpajaisluvan edellytykset arpajaislain 7 §:ssä

• Varojen hankkiminen yleishyödyllisen toiminnan edistämiseksi 

• Ei ole yleisen edun kannalta ilmeisen epätarkoituksenmukaista

• Ei ole perusteltua syytä epäillä järjestäjän toimivan arpajaislain säännösten ja 

määräysten vastaisesti

• Ei tarvita lupaa, jos tavara-arpajaiset järjestetään suljetussa 

tilaisuudessa ja myytävien arpojen arvo enintään  2.000 €

• Yleishyödyllinen yhdistys voi ilman lupaa toimeenpanna arpajaiset 7 §

edellytyksin jos

• Arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 2.000 €

• Arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuu samassa tilaisuudessa (pienarpajaiset)
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Rahankeräyslupa

• Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön 
vedotaan rahalahjoitusten saamiseksi ilman vastiketta

• Rahankeräysluvan myöntää poliisilaitos omalle toimialueelleen 
tai  Poliisihallitus laajemmalle

• Ohjeet: www.poliisi.fi ->luvat ->arpajaishallinto -> 
rahakeräysluvat

• Rahankeräysluvan päätyttyä on tehtävä tilitys kirjallisesti 6 
kuukauden kuluessa. Laiminlyönti aiheuttaa esteen uuden 
luvan saamiselle
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Suomen Lions-liiton rahankeräyslupa

• https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-lionstoimijoille/rahankeraysluvat/

• Suomen Lions-liitolla on kaikkia sen jäsenklubeja varten haettu Manner-Suomen 

kattava Rahankeräyslain (255/2006) mukainen rahankeräyslupa, RA/2020/183, joka on 

voimassa 25.2.2020 – 30.6.2023. 

• Ahvenanmaan keräysluparahankeräyslupa on ÅLR 2020/8408, joka on voimassa 

Ahvenanmaalla 11.11.2020 – 10.11.2021.

• Kerätyt varat käytetään kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaan Kansainvälisen Lions-

järjestön (LCI) periaatteiden mukaiseen katastrofityöhön ja humanitaariseen työhön. 

Tuen välittäjinä toimivat niin kotimaissa kuin ulkomailla paikalliset Lions-klubit.

• Tämän luvan perusteella kerätyt varat tulee aina tilittää Lions-liiton Rahankeräystilille:      

FI 54 8000 1970 8298 84, DABAFIHH. Viitetietoihin ”Klubi” ja ”Kohde” esimerkiksi 

LCIF/Palveluvoimaa taikka Klubi/Lasten syöpä
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Pienkeräys

• Uuden lain mukaisesti Lions-klubi voi järjestää mm. 
Pienkeräyksen. Sen tuotto saa olla enintään 10.000 €, se saa 
kestää enintään 3 kk ja niitä voi sama klubi järjestää enintään 
2 kertaa kalenterivuodessa. 

• Pienkeräys tulee ilmoittaa poliisilaitokselle, joka käsittelee 
ilmoituksen 5 vuorokauden kuluessa ja antaa keräysnumeron, 
mitä ilman keräystä ei saa toimeenpanna. Ks.  
www.arpajaishallinto.fi/rahankeräykset 
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Tulorekisteri

• Kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot 

yksilötasolla

• Tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019 palkkatietojen osalta ja vuonna 2020 

ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet

• Yhdistykset ilmoittavat maksetut palkat ja palkkiot sekä verovapaat ja veronalaiset 

kustannusten korvaukset ja annetut kilpailujen palkinnot määrätyin edellytyksin

• Myös kilometrikorvaukset (tulolaji 357) ja päivärahat (tulolaji 358), jotka yleishyödyllinen 

yhteisö maksaa korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön osallistuville henkilöille, kuuluvat 

ilmoittamisvelvollisuuden piiriin

• Ilmoitus tehtävä viiden kalenteripäivän kuluessa jokaisen maksutapahtuman jälkeen
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Tulorekisteri

• Julkisen liikenteen (juna, bussi, lentokone) matkalippua ja majoituskorvausta ei 

tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin 

• Kilpailupalkinnot ilmoitetaan vain silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja niillä 

on rahallinen arvo (tulolaji 316)

• Tulorekisteriin ei tarvitse ilmoittaa vaihtoarvoltaan merkityksettömiä palkintona 

annettuja esineitä, kuten pokaalit, mitalit, viirit, karkkipussit ja kahvipaketit tai 

mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, esim. lippikset

• Kilpailun järjestäjä on ilmoitusvelvollinen

• Yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöille antamia arvoltaan vähäisiä kiitos- ja 

muistamislahjoja ei tarvitse ilmoittaa, jos lahja täyttää verovapauden 

edellytyksen eli niitä ei ole sovittu korvaukseksi työn tekemisestä
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Tulorekisteri ja stipendit (apurahat)

• Tulorekisteri ei muuta yhdistyksen antamien stipendien tai 
apurahojen ilmoittamisen menettelyä.  

• Jos stipendi on ilmoittamisvelvollisuuden alainen (1.000 € tai 
enemmän samalle henkilölle kalenterivuoden aikana) tulee ne 
edelleen ilmoittaa sähköisesti Verohallinnolle vuosi-
ilmoituksella 3927.

• Jos se annetaan ryhmälle, niin jokaisen ryhmän jäsenen 
saamat apurahat on ilmoitettava erikseen
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Tulorekisteriin kirjautuminen

• Tulorekisteri.fi-sivuston kautta sähköisessä asiointipalvelussa

• Yhdistys voi valtuuttaa tilitoimiston tai rahastonhoitajan 
asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä 
asiointipalvelussa. 

• Kirjautumisessa palveluun käytetään vahvaa tunnistautumista 
eli joko verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai 
varmennekorttia.

• Tiedot voidaan ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä 
syystä. Tietoja ei voi ilmoittaa myöskään puhelimitse vaan ne 
pitää ilmoittaa määrämuotoisesti.
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Kiitos


