Vahvistettu Teosto r.y.:n hallituksessa 15.12.2021

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen – ehdot
1. Johdanto
Voimassa olevan Teoston tilitys- ja jakosäännön kohdan 71 mukaan Teoston oikeudenomistajaasiakas voi siirtää oikeuden Teoston maksamiin tilityksiin kolmannelle osapuolelle
yleishyödyllistä tai muuta vastaavaa tarkoitusta varten Teoston hallituksen vahvistamien ehtojen
mukaisesti. Näissä Teoston hallituksen vahvistamissa ehdoissa määrätään tarkemmin
hyväntekeväisyystilitysten toteutuksesta.
2. Lahjoituksen tekijä
Lahjoituksen tekijä voi olla tekijä, tekijän edunsaaja tai kustantaja.
3. Lahjoitettava tilitys
Teoston oikeudenomistaja-asiakas voi siirtää tilityksensä hyväntekeväisyysjärjestölle
ilmoittamalla lahjoituksesta Teostolle Teoston verkkosivuilla olevan ohjeen mukaisesti. Tekijän
tai kustantajan lahjoitus hyväntekeväisyysjärjestölle voi koskea joko yksittäisestä teoksesta
tulevaa tilitystä tai asiakkaan koko tilitystä. Tekijän edunsaajan lahjoitus sen sijaan voi koskea
vain tämän koko tilitystä.
Lahjoitus ei voi koskea vain osaa yksittäisen teoksen tilityksestä tai asiakkaan
kokonaistilityksestä.
Jos lahjoitus koskee yksittäistä teosta, kaikkien teoksen oikeudenomistajien tulee hyväksyä
lahjoitus ja lahjoittaa oma osuutensa samalle hyväntekeväisyysjärjestölle.
4. Lahjoituksen vastaanottaja
Lahjoituksen vastaanottajana olevan toimijan tulee olla asemaltaan vakiintunut
hyväntekeväisyysjärjestö. Hyväntekeväisyysjärjestöllä tarkoitetaan näissä ehdoissa sellaista
rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, jolla on yleinen sosiaalinen, sivistyksellinen tai aatteellinen
tarkoitus. Hyväntekeväisyysjärjestön tulee myös täyttää tuloverolain yleishyödyllisen yhteisön
kriteerit. Hyväntekeväisyysjärjestön tulee siis toimia yleiseksi hyväksi esimerkiksi
yhteiskunnallisessa mielessä. Sen toiminnan ei tule kohdistua vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
eikä sen toiminnan tarkoituksena tule olla taloudellisen edun tuottaminen siihen osallisille.
Vakiintuneella asemalla tarkoitetaan sitä, että hyväntekeväisyysjärjestön toiminta on siinä
määrin pysyvää, ettei järjestön lakkaamista voi pitää todennäköisenä. Tällaisia vakiintuneita
hyväntekeväisyysjärjestöjä ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Suomen
luonnonsuojeluliitto ja Unicef.
5. Hyväntekeväisyystilityksen verotus
Tekijä ja tämän edunsaajat voivat siirtää hyväntekeväisyysjärjestöille vain netto-osuuden
tilityksestään.
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Kun kustantaja siirtää tilityksiään hyväntekeväisyysjärjestöille, noudatetaan kuhunkin
kustantajaan soveltuvaa verosääntelyä. Myös muiden yhtiömuotoisten lahjoittajien – esimerkiksi
yhtiömallia käyttävien tekijöiden – lahjoituksissa noudatetaan kuhunkin yhtiöön soveltuvaa
verosääntelyä.
6. Lahjoituksen ajallinen ulottuvuus
Lahjoitus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Lahjoitusjärjestelyn kestoa koskee kuitenkin
tiettyjä rajoituksia riippuen siitä, onko lahjoittaja tekijä, tämän edunsaaja vai kustantaja.
Tekijän lahjoituksia voi olla kahdenlaisia: tekijä voi siirtää joko koko tilityksensä tai vain yksittäistä
teosta koskevan tilityksensä hyväntekeväisyysjärjestölle.
6.1. Koko tilitystä koskevalle järjestelylle ei ole ajallista takarajaa, mutta tekijän kuoltua tämän
edunsaajat voivat halutessaan tehdä muutoksia lahjoitusjärjestelyyn.
6.2. Yksittäistä teosta koskeva järjestely sen sijaan pysyy voimassa vain tekijän elinajan.
Tekijän kuoleman jälkeen yksittäistä teosta koskeva järjestely päättyy ja tilitykset
maksetaan normaalisti tekijän edunsaajille. Edunsaaja voi tämän jälkeen halutessaan
lahjoittaa koko tilityksensä edelleen.
6.3. Edunsaajan tilitystä koskevalle lahjoitusjärjestelylle ei ole ajallista takarajaa, mutta
edunsaajan kuoltua tämän edunsaajat voivat halutessaan tehdä muutoksia järjestelyyn.
6.4. Kustantajan tekemällä lahjoituksella ei ole ajallisia rajoituksia. Kustantajan tekemä
lahjoitus pysyy siis voimassa niin kauan kuin kustantajalla on oikeudet lahjoitettavaan
tilitykseen.
6.5. Asiakas voi myös halutessaan siirtää tilityksen määräaikaisesti
hyväntekeväisyysjärjestölle. Tällöin tässä kohdassa esitettyjä ajallisia rajoituksia
noudatetaan soveltuvin osin.
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