Näin Tele Finlandin
varainhankintatapa toimii
Tele Finland on ystävällinen, edullinen ja erityisesti
lapsiperheille sopiva operaattori, joka toimii Soneran
kattavassa verkossa.
Verotuksesta: Tämä malli vastaa lähtökohtaisesti Verohallinnon ohjeessa mainittua
tukisopimustoimintaa, jonka keinoin hankittu tulo on yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata
tuloa. (Lisätietoja Verottajan sivuilta tai Verohallinnon palvelunumerosta 020697048.) Yhteisöjen
verokohtelu riippuu monista seikoista, kuten siitä, millä tavoin varainhankintaa toteutetaan.
Yhdistys on aina itse vastuussa palkkioiden veroista ja veroseuraamuksista.

1. Joku seuran päättäjistä hyväksyy/allekirjoittaa
varainhankintasopimuksen
•

Sopimuksen voi täyttää helposti netissä osoitteessa varainhankinta.tele.fi. Sopimuksen täyttämiseksi tarvitset seuraavat tiedot: seuran nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja pankkitilitiedot
(tilinumero IBAN-muodossa ja BIC-koodi). Allekirjoitus hoituu nopeasti verkkopankkitunnuksin. Sopimuksen voi myös tulostaa allekirjoitettavaksi ja lähettää postitse.

•

Jotta sopimus voidaan hyväksyä, seuran tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin.
(Voit tarkistaa tämän osoitteessa: www.ytj.fi/yrityshaku.aspx)

•

Sopimuksen teko ei maksa mitään, ei velvoita mihinkään, eikä edellytä minimitilausmääriä
ja se on aina toistaiseksi voimassa oleva.

2. Saat seurallenne oman koodin
Jos haluatte kerätä varoja joukkuetasolla, valitse seurallenne sopivin tapa.
Vaihtoehto 1. Kirjaudu seuranne varainhankintasivustolle ja kutsu joukkueenjohtajat
luomaan koodit joukkueilleen.
Vaihtoehto 2. Kirjaudu seuranne varainhankintasivustolle ja luo joukkueille koodit.
Kutsu samalla joukkueenjohtajat kirjautumaan sivustolle.
Kutsumalla joukkueiden edustajat (esim. jojot, sihteerit, rahastonhoitajat) sivustolle he
pääsevät seuraamaan oman joukkueensa varainhankinnan etenemistä.

3. Jakakaa koodia aktiivisesti jäsenille, vanhemmille, sukulaisille,
nettisivuille, SoMeen...
•

Kuka tahansa henkilö, joka vaihtaa liittymänsä Elisa Saunalahdelta tai DNA:lta tele.fi
–verkkokaupassa Tele Finlandille tai tilaa uuden liittymän puhelimeen tai tablettiin,
pääsee syöttämään tilauksen yhteydessä sen joukkueen koodin, jota haluaa tukea.

•

Koodien käyttöä ei ole rajoitettu. Harrastajien perheet voivat omien liittymiensä vaihtamisen
lisäksi jakaa omia koodia lähipiirissään ja suositella kenelle tahansa Tele Finlandin liittymiä.

•

Kannattaa hyödyntää myös sivustolta löytyviä materiaaleja, joiden avulla koodin
jakaminen onnistuu helposti niin nettisivuilla, sähköpostilla kuin tulostettunakin!
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Koodin pääsee syöttämään kuka tahansa, joka on siirtämässä/avaamassa liittymää
Tele Finlandin verkkokaupassa osoitteessa tele.fi.

Syötä seura- tai joukkuekoodi:
Tele Finland haluaa tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Mikäli käytössäsi on
seuran tai joukkueen koodi, voit syöttää sen tähän kenttään.

Vinkki:

Liittymän ostajat saavat liittymilleen aina parhaat Tele Finlandin tarjoukset.
Eli samalla, kun seura/joukkue saa merkittävän palkkion niin useimmiten perhe
säästää itsekin liittymäkustannuksissa!

4. Tele Finland maksaa jokaisesta koodilla ostetusta
liittymästä 50 € palkkion.
•

Palkkiot maksetaan kerran kuukaudessa, aina 6 kk kuluttua liittymän aktivoinnista.
Tämä perustuu siihen, että liittymät eivät ole ostajilleen sitovia tai määräaikaisia.

•

Kaikkien seuran joukkueiden palkkiot maksetaan aina seuran tilille, josta seura tilittää ne
saamansa raportin mukaan eteenpäin joukkueille

HUOM: Seura voi halutessaan pitää itsellään pienen osuuden joukkueiden keräämästä tuotosta
(max. 30 %) kokonaistoimintansa kehittämiseksi. Tuoton kohde kannattaa suunnitella etukäteen
ja viestiä se myös joukkueille: mitä yhteistä hyvää kaikki saavat?

5. Sivustolle rekisteröityneet käyttäjät pääsevät seuraamaan oman seuran
ja joukkueiden liittymäostojen ja palkkioiden kertymistä
•

Budjetointi on helppoa. Sivustolle kirjautuneet käyttäjät näkevät lähes reaaliajassa,
montako liittymää on ostettu ja paljonko euroja on tulossa milloinkin.

•

Esimerkiksi joulukuussa ostetuista liittymistä maksetaan palkkio kesäkuun lopussa,
huhtikuussa ostetuista lokakuussa jne.

Esimerkkituottoja:
Joukkue: 20 harrastajaa hankkii lähipiiristä 3 liittymää = 3000 €
Seura: 200 jäsentä hankkii 2 liittymää = 20 000 € (seuralle esim. 20%)
= Äärimmäisen helppo, vaivaton ja tuottoisa varainhankintatapa!

Tele Finlandin tavoitteena on maksaa vuositasolla
MILJOONALLA eurolla palkkioita seuroille.
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