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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain 59 b ja 
59 c §:n muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan, että )"leishyödyllisten 
yhteisöjen järjestämien tanssitilaisuuksien pää-

sylipuista ei olisi suoritettava leimaveroa eli ns. 
huvi veroa. 

PERUSTELUT. 

Leimaverolain 59 a § :n mukaan pääsy- tai 
osanottolipuista sellaisiin huvitilaisuuksiin, jois
ta maksua kannetaan kaikilta tai joihakuilta 
huvivierailta, on suoritettava leimaveroa. Sään
nös ei koske elokuvanäytäntöjä. Leimavero
prosentin määrää poliisiviranomainen tilaisuu
den järjestämiseen oikeuttavan lupapäätöksen 
yhteydessä. Perusleimavero on 10 prosenttia 
sisäänpääsymaksusta, mutta veroa korotetaan 
5-25 prosenttiyksiköllä leimaverolain 59 b 
§:ssä mainituilla perusteilla sen mukaan, mil
laista ohjelmaa tilaisuudessa on. Korotettua 
leimaveroa on suoritettava pääsylipuista sellai
siin tilaisuuksiin, joissa tanssitaan, tarjoiUaan 
alkoholia sekä nyrkkeilykilpailuista tai nyvk
keilyesityksistä, joihin osallistuu ammattinyrk
keilijöitä, sekä auto- ja moottoripyöräkilpai
luista. 

Leimaverosta vapaita ovat muun muassa 
teatteri-, ooppera-, operetti- ja balettiesitykset, 
konsertit, joiden ohjelmana on muuta kuin is
kelmä- tai tanssimusiikkia, taidenäyttelyt ja 
muut niihin verrattavat näyttelyt, erilaiset kil
pailut ja voimistelu- ja urheiluesitykset. Sen li
säksi leimaverosta vapaita ovat tilaisuudet, jotka 
toimeenpanee yleishyödylliseksi katsottava yh
teisö, laitos tai säätiö, ja joiden pääasiallisena 
tarkoituksena ei ole taloudellisen hyödyn hank
kiminen muil1e kuin tilaisuuden toimeenpanijal
le. Leimaverovapauden edellytyksenä on, että ti
laisuuden pääasiallisena ohjelmana ovat puheet, 
esitelmät, lausuntaesitykset, näytelmät tai laulu
ja soittoesitykset, joita ei ole pidettävä tanssi
tai iskelmämusiikkina eikä revyyn 1uontoisina 
esit)'lksinä. Tällaisessa niin sanotussa iltama
tilaisuudessa ei saa myöskään tarjoilla alkoholia 
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eikä olla tanssia enempää kuin puolentoista 
tunnin ajan. 

Ravintolaelinkeinon elvytystoimenpiteenä luo
vuttiin keväällä 1979 ravitsemisliikkeiden auki
olaajan ja tarjoilun pidentämistä koskevien 
lupapäätösten samoin kuin tanssi-, kabaree-, 
revyy- tai muun niihin verrattavan ohjelman 
järjestämiseen o1keuttavista lupapäätöksistä pe
rittävästä harkinnanvaraisesta leimaverosta. Hy
väksyessään tätä koskevan hallituksen esit)"ksen 
eduskunta edellytti hallituksen selvityttävän, 
millä toimenpiteillä voidaan huvitilaisuuksia 
järjestävien yhteisöjen toimintaedellytyksiä ny
kyisestään parantaa. 

Pääosa eli noin 80 prosenttia huvitilaisuuk
sien pääsylipuista kertyvän leimaveron tuotosta 
muodostuu yleishyödyllisten yhteisöjen järjestä
miin tanssitilaisuuksiin myytävistä pääsylipuista 
suoritettavasta leimaverosta. Tanssitilaisuuksien 
järjestäminen onkin tällaisten. yhteisöjen toi
minnan kannalta tätkeä rahoittamismuoto. 
Vaikka huvivero on välillinen vero, jonka pää
sylipun ostaja maksaa lipun hinnassa, ovat var
sinkin sellaiset tanssitilaisuudet, joihin osallis
tuu vain vähäinen yleisömäärä, tulleet muiden 
kustannusten nousun johdosta kannattamatto
miksi järjestää, kun pääsylipputuloista on suo
ritettava 25 prosentin leimavero. Tämän vuoksi 
hallitus ehdottaa, että pääsylipuista suoritetta
vaa leimaveroa ei olisi suoritettava yleishyödyl
lisen yhteisön toimeenpanemiin tanssitilaisuuk
siin myytävistä pääsylipuista. Tämän mukaisesti 
ehdotetaan leimaverolain 59 b § :n 2 momen
tista jätettäväksi pois maininta yleishyödyllisen 
yhteisön järjestämän tanssitilaisuuden leima
veroprosentista. Leimaverolain 59 c § :n 2 mo-
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mentissa olevan, tarpeettomaksi jäävän iltama
tilaisuuksia koskevan säännöksen tilalle ehdo
tetaan otettavaksi säännös yleishyödyllisen yh
teisön toimeenpaneroan tanssitilaisuuden vero
vapaudesta. 

Yleishyödylliseksi katsotaan leimaverolain 
59 c §:n 3 momentin mukaan yhteisö, laitos 
ja säätiö, jolla on tieteellinen, taiteellinen, kan
sanvalistusta, maanpuolustusta tai kotimaista 
elinkeinoelämää edistävä tai muu yleishyödylli
nen tarkoitus, kuten maanviljelys-, maatalous
ja maamiesseura, työväenyhdistys, nuoriso- ja 

urheiluseura sekä yhdistys, jonka varsinaisena 
tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikutta
minen, mikäli tällainen yhteisö, laitos tai sää
tiö ei tarkoita toiminnallaan tuottaa siihen 
osallisille taloudellisia etuja. 

Ehdotettu huviveron poistaminen yleishyö
dyllisten yhteisöjen toimeenpanemista tanssi
tilaisuuksista vähentäisi leimaveron tuottoa 
noin 25 miljoonalla markalla vuodessa. 

Edellä esite~yn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain 59 b ja 59 c §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 194 3 annetun leimavero
lain 59 b § :n 1 ja 2 momentti ja 59 c § :n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 59 b §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 anne
tussa laissa (512/77) ja 59 c §:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa 
(271/59), näin kuuluviksi: 

59 b §. 
Vero on, jollei 2 ja 3 momentin säännök

sistä muuta johdu, kymmenen sadalta sisään
pääsyyn vaadittavasta maksusta. 

Jos 
1) tilaisuudessa tanssitaan; 
2) tilaisuudessa on nyrkkeilykilpailuja tai 

nyrkkeilyesityksiä, joihin osallistuu ammatti
nyrkkeilijöitä; 

3) tilaisuudessa on auto- tai moottoripyörä
kilpailu ja; tai 

4) tilaisuus toimeenpannaan alkoholin tar
joilun yhteydessä, 

leimaveroa on korotettava 
1 kohdassa mainitun perusteen osalta viisi

toista sadalta, 
2 kohdassa mainitun perusteen osalta kaksi

kymmentärviisi sadalta, sekä 
3 ja 4 kohdassa mainitun kummankin perus-

teen osalta viisi sadalta sisäänpääsyyn vaadit
tavasta maksusta. 

59 c §. 
Tässä luvussa säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 

Yleishyödyllisen yhteisön toimeenpaneroa 
tanssitilaisuus, jonka pääasiallisena tarkoituk
sena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen 
muille kuin tilaisuuden toimeenpanijalle, on 
59 b §:n 1 ja 2 momentissa säädetystä leima
verosta vapaa. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan tilaisuuteen, joka 
on toimeenpantu sanottuna päivänä tai sen jäl
keen. -----

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1980. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
leimaverolain 59 b ja 59 c § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimavero
lain 59 b §:n 1 ja 2 momentti ja 59 c §:n 2 m.omentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 59 b §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä kesäkuuta 1977 anne
tussa laissa (512/77) ja 59 c §:n 2 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetussa laissa 
(271/59), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

59 b §. 
Vero on, jollei 2 ja 3 momentin säännök

sistä muuta johdu, kymmenen sadalta sisään
pääsyyn vaadittavasta maksusta. 

Milloin 
1) tilaisuudessa tanssitaan; 
2) tilaisuudessa on nyrkkeilykilpailuja tai 

nyrkkeilyesityksiä, joihin osallistuu ammatti
nyrkkeilijöitä; 

3) tilaisuudessa on auto- tai moottoripyörä
kilpailuja; 

4) tilaisuus toimeenpannaan väkijuomien 
tarjoilun yhteydessä; tai 

5) sellaisen tilaisuuden järjestäjänä, jossa 
tanssitaan, on muu kuin 59 c § :n 2 momen
tissa tarkoitettu yhteisö, laitos tai säätiö, 

leimaveroa on korotettava 
1 kohdassa mainitun perusteen osalta viisi

toista sadalta, 
2 kohdassa mainitun perusteen osalta kaksi

kymmentäviisi sadalta, sekä 
kunkin 3, 4 ja 5 kohdassa mainitun perus

teen osalta viisi sadalta sisäänpääsyyn vaaditta
vasta maksusta. 

59 c §. 
Tässä luvussa säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 

Yleishyödylliseksi katsottavan yhteisön, lai
toksen tai säätiön toimeenpaneroa huvi- ja viih
detilaisuus, jonka pääasiallisena tarkoituksena 
ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen muille 

Ehdotus. 

59 b §. 
Vero on, jollei 2 ja 3 momentin säännök

sistä muuta johdu, kymmenen sadalta sisään
pääsyyn vaadittavasta maksusta. 

Jos 
1) tilaisuudessa tanssitaan; 
2) tilaisuudessa on nytkkeilykilpailuja tai 

nyrkkeilyesityksiä, joihin osallistuu ammatti
nyrkkeilijöitä; 

3) tilaisuudessa on auto- tai moottoripyörä
kilpailu ja; tai 

4) tilaisuus toimeenpannaan alkoholin tar
joilun yhteydessä, 

leimaveroa on korotettava 
1 kohdassa mainitun perusteen osalta viisi

toista sadalta, 
2 kohdassa mainitun perusteen osalta kaksi

kymmentäviisi sadalta, sekä 
3 ja 4 kdhdassa mainitun kummankin perus

teen osalta viisi sadalta sisäänpääsyyn vaadit
tavasta maksusta. 

59 c §. 
Tässä luvussa säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 

Yleishyödyllisen yhteisön toimeenpanema 
tanssitilaisuus, jonka pääasiallisena tarkoituk
sena ei ole taloudellisen hyödyn hankkiminen 
muille kuin tilaisuuden toimeenpanijalle, on 
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Voimassa oleva laki. 

kuin tilaisuuden toimeenpanijalle, on 59 b § :n 
1 ja 2 momentissa säädetystä leimaverosta va
paa, mikäli 

1) tilaisuuden pääasiallisena ohjelmana ovat 
puheet) esitelmät) lausuntaesitykset) näytelmät 
tai laulu- ja soittoesitykset) joita ei ole pidet
tävä tanssi- tai iskelmämusiikkina eikä revyyn 
luontoisina esityksinä) 

2) tilaisuudessa ei tarjoilla väkijuomia) ja 
3) tilaisuuden yhteydessä on tanssia enin

tään puolentoista tunnin ajan ohjelman päätyt
tyä eikä tanssimista ole pidettävä tilaisuuden 
pääasiallisena osana. 

Ehdotus. 

59 b § :n 1 ja 2 momentissa säädetystä leima
verosta vapaa. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan tilaisuuteen) joka 
on toimeenpantu sanottuna päivänä tai sen jäl
keen. 


