
Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr  AVUSTUKSEN MAKSATUSLOMAKE 

    Avustukset 2019 

Tämä maksatuslomake on toimitettava täytettynä tukisäätiölle viimeistään 31.5.2019 mennessä. Ellei 

maksatuslomaketta toimiteta tukisäätiölle ajoissa, myönnetty avustus peruuntuu. 

Avustuksen saajan nimi 

 
 
Osoite (katuosoite, postinumero ja -toimipaikka) 

 
 
Puhelinnumero 

 
Sähköposti 

 
 

Henkilötunnus/Y-tunnus/rekisterinumero 

 
Verotuskunta 

 
 

Tilinumero (IBAN) 

 
BIC-koodi 

 
 

 

Avustuksen saajan yhteyshenkilö (nimi ja yhteystiedot) 

 
 
 

 

Lisätietoja 

 
 
 
 

 

Olen tutustunut alla oleviin ohjeisiin. 

Paikka ja aika 

 
Avustuksen saajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

 
Maksatuslomake palautetaan joko  
 
postitse osoitteeseen: 
Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö rs 
c/o Suomen Ilmailuliitto  
Helsinki-Malmin lentoasema, rak. 15 
00700 Helsinki 
 
tai sähköpostilla osoitteeseen: 

timo.latikka@ilmailuliitto.fi  (laita viestin otsikkokenttään sana: MAKSATUSLOMAKE) 

 

 



Ohjeita avustuksen saajalle (2018): 

Palauttamalla tämän maksatuslomakkeen avustuksen saaja suostuu vastaanottamaan avustuksen ja 

sitoutuu noudattamaan seuraavia avustusta koskevia ehtoja:

 

Maksaminen 

Avustus maksetaan maksatuslomakkeen palauttamisen jälkeen. Maksatuslomakkeen lähettävät vain ne, 

joille säätiö on myöntänyt avustuksen.  

 

Y-tunnus  

Y-tunnuksen merkitsevät vain ne yhteisöt, joilla on voimassaoleva Y-tunnus. 

Avustuksen palauttaminen 

Mikäli hanke, johon avustus on myönnetty, peruuntuu, avustuksen saaja sitoutuu palauttamaan sille 

maksetun avustussumman takaisin säätiölle. 

 

Mikäli hanke, johon avustus on myönnetty, toteutuu vain osittain, voi säätiön hallitus tehdä päätöksen 

avustuksen osittaisesta palauttamisesta. Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan tätä päätöstä. 

 

Luonnollinen henkilö 

Avustus ei ole veronalaista tuloa saajalleen, jos se on myönnetty opintoja, tieteellistä tutkimusta tai 

taiteellista toimintaa varten.   

 
Avustus on muuten saajalleen veronalaista tuloa, josta säätiön on toimitettava ennakonpidätys. Tätä varten 

luonnollisen henkilön tulee toimittaa säätiölle verokortti.  

 
 Jos luonnollinen henkilö nostaa saamansa apurahan urheilusta aiheutuviin kuluihin tositteita vastaan, 

verotettavaa tuloa ei kerry eikä ennakonpidätystä toimiteta.  

 

Ryhmä avustuksen saajana 

Avustuksen saaneen, luonnollisista (yksityishenkilöt) henkilöistä muodostuvan ryhmän jokaisesta jäsenestä 

tulee ilmoittaa säätiölle henkilön nimi, osoite ja henkilötunnus. Nämä tiedot voitte antaa kohdassa 

lisätietoja. 

 
Vaikka ryhmän saama tuki maksettaisiin yhdelle, ilmoitetulle pankkitilille, antaa säätiö verottajalle vuosi-

ilmoituksen kaikista avustusta saaneista luonnollisista henkilöistä verottajan ohjeiden mukaisesti. Tällöin 

ilmoituksessa ryhmän jäsenen saamaksi avustussummaksi ilmoitetaan saatu avustus jaettuna ryhmän 

jäsenten lukumäärällä.

 

Raportointi  

Mikäli avustuksen saaja jättää raportoinnin tekemättä voi säätiö periä avustuksen takaisin joko kokonaan 

tai osittain avustuksen saajalta. 

 


