Ohje 9.3.2017
Kulukorvausten ja palkan maksaminen EVUn valmentajille ja toimihenkilöille
EVUn valmentaja tai toimihenkilö voidaan laskuttaa matkakustannuksia, mikäli siitä on sovittu
seuran kanssa. Sopimus on oltava kirjallinen ja siinä on oltava seuran puolelta puheenjohtajan ja
valmennuspäällikön/toiminnajohtajan allekirjoitus.
Kulukorvauksina voidaan laskuttaa matkat kodista harjoittelupaikalle/harjoittelupaikasta kotiin ja
matkat otteluihin tai muihin tapahtumiin (esim. koulutuksiin liittyvät tapahtumat, palaverit).
Mikäli henkilön kanssa on sovittu ennakonpidätyksen alaisesta palkasta/palkkiosta, matkakulut
voidaan laskuttaa vain työpaikalta (Myyrmäen hallilta) vierasotteluihin tai muihin tapahtumiin.
Kotimatkoja ei voida laskuttaa.
Kaikki valmennus- ja myös muille toimihenkilöille maksettavat korvaukset maksetaan seuran
päätilin kautta.
Seura laskuttaa em. korvaukset joukkueilta tehtyjen sopimusten mukaisesti joulukuussa ja
maaliskuussa .
Korvaus maksetaan valmentajalle/toimihenkilölle, kun joukkue on maksanut korvauksen seuran
tilille ja em. henkilö on toimittanut ajopäiväkirjan tai vastaavan tositeen seuran toimistoon.
Pelaajan kuukausimaksujen alentaminen on korvausten maksutapana ehdottomasti kielletty.

Ajopäiväkirjan täyttäminen
Ajopäiväkirjaan merkitään kauden/laskutuskauden aikana ajettu kokonaiskilometrimäärä. Lisäksi
ajoista on oltava selvitys:
•
•
•
•
•

alkamis- ja päättymisaika
alkamis- ja päättymispaikka, mahdollisesti ajoreitti
matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa

matkan pituus
ajon tarkoitus.

Kilometrikorvausten laskutukseen käytetään seuran materiaalipankista löytyvää
ajopäiväkirjapohjaa.

Liite: Verohallinnon ohjeita matkakustannusten maksamisesta
Yleishyödyllinen yhteisö voi maksaa vapaaehtoistyöntekijöille verovapaasti matkakustannusten
korvauksia silloinkin, kun saaja ei ole työsuhteessa maksajaan tai ei muuten saa palkkaa
tekemästään työstä. Verovapaata tuloa on kuitenkin vain

päiväraha enintään 20 päivältä kalenterivuodessa
majoittumiskorvaus
matkustamiskustannusten korvaus.

Matkat tulee tehdä yleishyödyllisen yhteisön hyväksi sen toimeksiannosta, ja niistä on etukäteen
asianmukaisesti päätettävä. Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa myös asunnon ja
työpaikan välisistä matkoista. Muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdyistä matkoista verovapaata
on enintään 2 000 euroa kalenterivuodessa (kilometrikorvaukset). Sekä päivärahojen 20 päivän raja
että matkustamiskustannusten 2 000 euron raja ovat saajakohtaisia. Jotta matkakustannusten
korvaukset ovat saajalle verovapaita, niiden maksamisessa tulee noudattaa ns. Verohallinnon
kustannuspäätöstä

Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2016

Jos korvauksia saava henkilö on työsuhteessa yhdistykseen tai saa muutoin palkkaa tekemästään
työstä, ei edellä esitettyjä ylärajoja (20 päivää ja 2 000 euroa) sovelleta. Tällöin ei kuitenkaan voida
korvata verovapaasti työntekijän asunnon ja työpaikan välisiä matkoja.

Lisätietoa kustannusten korvausten ilmoittamisesta vuosi-ilmoituksella saa ohjeesta
Yleishyödylliseltä yhteisöltä saatujen matkakustannusten korvausten ilmoittaminen vuosiilmoituksella.

Verovapaasti ei voida korvata esimerkiksi tietokoneen, nettiyhteyden, työntekijän oman puhelimen
tai työhuoneen käyttöä, vaan niistä maksetut korvaukset ovat veronalaista ansiotuloa. Veronalaisen
korvauksen saajalla on oikeus vaatia tulon hankkimisesta johtuneita menoja vähennettäväksi
omassa verotuksessaan.

