OHJEISTUS SÄVELLYSTILAUSPALKKIOIDEN MAKSAMISEKSI,
KUN KYSEESSÄ ON YKSITYISHENKILÖ TAI TYÖRYHMÄ
Kun tilaaja on saanut sävellystilausavustuksen, on tämä avustus tilaajalle veroton, mutta säveltäjälle maksettava
palkkio on säveltäjälle normaalia ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta tilaajan täytyy suorittaa ennakonpidätys
ja hoitaa kaikki muu verotusbyrokratia. Sävellystilauspalkkiosta ei tilaaja maksa TyEL-maksua, vaan säveltäjä
huolehtii itse eläkevakuutuksen maksusta.
Ohjeet palkkion maksamiseen:
1.
2.

3.

Pyydä avustuksen myöntänyttä tahoa maksamaan avustus pankkitilillesi.
Pyydä säveltäjältä verokortti, postiosoite sekä pankkiyhteystiedot.
a. Verokorttia tarvitset voidaksesi tehdä ennakonpidätyksen sävellystilauspalkkiosta
b. Postiosoitteen tarvitset ilmoittaessasi maksettua palkkiota verottajalle
c. Pankkiyhteystiedot helpottavat huomattavasti palkkion maksamista säveltäjälle
Laske säveltäjälle tuleva nettopalkka vähentämällä sovitusta palkkiosta verokorttiin merkitty
ennakonpidätys-%.
Esimerkki: Sovittu palkkio on 3.000 euroa ja ennakonpidätys 15 %. Maksa säveltäjän pankkitilille 3.000
euroa – 450 euroa = 2.550 euroa

4.

5.

6.

Mene Verohallituksen verkkosivulle www.vero.fi > Asioi verkossa > Verotilipalvelu > Kirjaudu
palveluun > Valitse oma pankkisi > Kirjaudu palveluun pankkitunnuksillasi Pääset oman verotilisi
sivulle. Kaikilla on oma verotilinsä.
Valitse vasemmalla olevasta valikosta Ilmoittaminen
a. Valitse Työnantajasuoritusten ilmoittaminen
b. Valitse kohdekausi = kuukausi, jolloin palkkio on maksettu säveltäjälle
c. Kohtaan 601 (Ennakonpidätyksen alaiset palkat …) kirjoitat palkkion bruttomäärän. (Yllä
olevan esimerkin mukaisesti 3000,00)
d. Kohtaan 602 (Toimitettu ennakonpidätys) kirjoitat ennakonpidätyksen määrän (esimerkin
mukaisesti 450,00)
e. Klikkaa painiketta Laske
f. Klikkaa painiketta Jatka
g. Klikkaa painiketta Lähetä ilmoitus >>
h. Tulosta ilmoitus (Ilmoituksen katselu ja tulostus)
Valitse vasemmalla olevasta valikosta Maksaminen (Tämä sinun on tehtävä viimeistään palkkion
maksua seuraavan kuukauden 12. päivänä. Jos siis olet maksanut palkkion huhtikuussa, ennakonpidätys
on maksettava 12.5.)
a. Avautuvalla sivulla on oman verotilisi viitenumero sekä verottajan tilinumerot
b. Avaa oma pankkiyhteytesi klikkaamalla pankin logoa, josta aukeaa linkki uuteen ikkunaan.
c. Valitse joku verottajan tilinumeroista ja kopioi se maksulomakkeeseen. Kopioi myös
viitenumero. Maksa ennakonpidätys (esimerkissä siis 450 euroa). Vahvista suoritus.
d. Sulje pankkiohjelma.
Voit myös halutessasi käyttää virtuaalista viivakoodia.
Lopuksi täytä oheinen verohallinnon lomake 7801 ja lähetä se lomakkeen oikeassa alakulmassa
olevaan osoitteeseen. Täytä omat tiedot (maksajan nimi ja osoite, henkilötunnus, maksuvuosi ja
puhelinnumero) ja palkansaajan tiedot kohdat 10 (suorituslaji = H) 11, 13, 14 ja 15.

