Vuoden 2019 verokortit
Kuopion Palloseura ry hakee kaikkien niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet yhdistykseltä
erotuomari- tai esim jalkapallokoulun ohjaajapalkkiota vuonna 2018, päätoimen verokortit vuoden
2019 palkanlaskentaa varten sähköisesti suorasiirtona Verohallinnolta. Haettavat verokortit ovat Bverokortteja ja näitä verokortteja ei tarvitse toimittaa enää erikseen. Jos sinulla on vuodelle 2019
muutosverokortti, toimita se ensimmäisen palkkiokuitin yhteydessä.
Vuoden 2019 verokorttien mukaan palkkiot lasketaan 1.2.2019 lähtien. Tammikuun palkkioissa
käytetään vuoden 2018 verokortin prosenttia mutta tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa eli
vuoden tulojen laskenta alkaa alusta.
Sähköinen verokortti voihdaan hakea henkilölle jolle on siis maksettu erotuomari- tai esim
jalkapallokoulun ohjaajapalkkiota vuonna 2018. Mikäli olet uusi erotuomari tai jp-kouluohjaaja,
toimita verokorttisi hyvissä ajoin seuran toimistolle.

Muutoksia verokortteihin
Palkkakausikohtainen (A-verokortti) tuloraja poistuu kokonaan ja jatkossa on vain yksi
vuosittainen tuloraja (B-verokortti) koko vuodelle. Myös sivutuloverokortti poistuu ja kaikille
palkkatuloille on sama ennakonpidätysprosentti eli yksi sama verokortti käy kaikille palkkatuloille.
Jatkossa verokorttia ei tarvitse enää toimittaa alkuperäisenä työnantajalle, vaan kopio riittää.
Palkkionsajan on itse pidettävä huolta siitä, ettei vuosituloraja ylity.
Verokortti verkossa-palvelu on päättynyt marraskuussa 2018 ja tilalle on tullut OmaVero-palvelu.
Palvelu on tarkoitettu kaikkien veroasioiden hoitamiseen, esimerkiksi verokortin tilaamiseen ja
veroilmoituksen täyttöön.

Tulorekisteri
1.1.2019 alkaen kaikki maksetut suoritukset ilmoitetaan tulonsaaja tasolla sähköisesti
Tulorekisteriin viiden kalenteripäivän sisällä maksupäivästä. Työntekijät voivat myös tarkastaa
reaaliaikaisesti omat palkkatietonsa Tulorekisteristä. Tulorekisteriä hyödyntävät Verohallinto,
työeläkeyhtiöt, Työttömyysvakuutusrahasto ja Kela. Vuodesta 2020 alkaen tietoja käyttävät myös
Tilastokeskus, vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.
PALKKIOIDEN MAKSAMINEN 1.1.2019 ALKAEN
1.1.2019 alkaen tuomareiden tulee toimittaa palkkiolappunsa viikon (7pv) kuluessa ottelusta seuran
toimistolle jotta palkkio voidaan tilittää eteenpäin tulorekisterin mukaisesti. Erotuomari ei siis voi
kerryttää palkkioita ja toimittaa niitä kerralla pidemmältä ajalta.
Toimitus:
- sähköisesti kirsi.poyhonen@juniorikups.fi
- postitse os. KuPS ry, Kaartokatu 6, 70620 Kuopio
- KuPS sisäisen postin laatikko seuran toimiston oven vieressä
KuPS ry käsittelee ja maksaa erotuomaripalkkiot kerran viikossa. Käsittely- ja maksupäivä on
perjantai, jolloin käsitellään kaikki viikolla saapuneet erotuomaripalkkiolaput (sekä sähköiset
että paperille tehdyt). Vuosiloman (heinäkuu) aikana tapahtuva maksatus tiedotetaan
tarvittaessa erikseen.

2019 EROTUOMARIN PALKKIOLASKU

(kaikki kohdat täytettävä)

KuPS ry /___________________________________- joukkue on maksava
(rastita oikea kohta)

□sarjan
□div.
□turnauksen
_____________ □Cup’n ottelusta ___________________________ - ________________________________
(pp)__________. (kk)__________.

2019 erittelyn mukaan:

Matka:__________________________________________________________________
mistä-mihin (osoitteet)

Erotuomaripalkkio

____________ €

Jos haet päivärahaa, merkitse milloin
Matka alkoi klo___________________________

Aet-palkkio

____________ €

Matka päättyi klo_________________________

Ennakonpidätys

_____%_____ €

= _________€

Kokopäiväraha

______

X 42 €

= _________€

Osapäiväraha

______

X 19 €

= _________€

Matkakulut auto
Matkakulut mopo

__________km X __0,43€/km

= _________€

__________km X __0,18€/km = _________€

Paikalliskulukorvaus

______

X 7€

Muut matkakulut

_____________

= _________€

Muut kulut __________________________

= _________€

Yhteensä

= _________€

________________________€

KAIKKI KOHDAT TÄYTETTÄVÄ!
Päiväys

______päivänä _______________kuuta 2019

Nimi

____________________________________

osoite

___________________________________________ postinro – ja paikka ______________________

puh.nro

allekirjoitus_________________________________

henkilötunnus

______________________

___________________________ s-posti _____________________________________________________

pankkitili FI-muodossa!

FI____________________________________________________________________

HUOM!!! KuPS ry hakee sähköisen verokortin kaikille niille tuomareille jotka ovat saaneet et-palkkioita seuralta vuonna 2018.
Näiden tuomareiden ei tarvitse toimittaa verokorttia v 2019. Uudet erotuomarit toimittavat verokortin 1. palkkiolapun
yhteydessä. Sekä palkkiolapun että mahdollisen verokortin voi toimittaa sähköisesti kirsi.poyhonen@juniorikups.fi Sama verokortti
käy kaikille työnantajille, palkan/palkkionsaajan tulee itse huolehtia vuositulorajan riittävyydestä.

Palkkiolaput (ja verokortit) voi jättää myös KuPS:n toimiston oven vieressä olevaan sisäisen postin laatikkoon. Laatikon vierestä löytyy
palkkiolomakkeita. Sähköinen lomake (wordina) löytyy KuPS nettisivuilta joukkueiden materiaalipankista sekä piirin sivuilta 1.1.2019
alkaen.
Uusi tulorekisteri astuu voimaan 1.1.2019. Siitä alkaen tuomareiden tulee toimittaa palkkilappunsa viikon (7pv) kuluessa seuran
toimistolle. KuPS maksaa erotuomaripalkkiot kerran viikossa ja siirtää sen jälkeen kaikki tiedot tulorekisteriin. Lisätietoja saa
tarvittaessa KuPS Kirsi Pöyhönen 017-2668571 (ma-pe 9-16) kirsi.poyhonen@juniorikups.fi

