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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tulo- ja varallisuus
verolain 22 ja 33 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tulo- ja varallisuus
verolakia muutettavaksi siten, että taiteellisesti 
merkittävistä valtakunnallisista tai kansainväli
sistä kilpailuista saadut palkinnot säädetään 
verovapaaksi tuloksi. Valtiovarainministeriö ni
meäisi vuosittain tällaiset kilpailut opetusmi
nisteriön esityksestä. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan valtionvero
tuksessa vähennyskelpoisten lahjoitusten mark
kamääräisiä rajoja tarkistettavaksi siten, että 
pienin vähennyskelpoin~n lahjoitus olisi nykyi-

sen 3 000 markan asemasta 5 000 markkaa ja 
suurin nykyisen 100 000 markan asemasta 
150 000 markkaa. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti eduskunnan hyväksyttyä sen. Taidekilpai
luja koskevaa lainmuutosta sovellettaisiin jo 
vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa. 
Lahjoituksia koskevaa muutosta sovellettaisiin 
sen sijaan ensi kerran vasta vuodelta 1982 toi
mitettavassa verotuksessa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

Taidekilpailuista saatujen palkintojen vero
kohtelu on. viime aikoina saanut osakseen run
saasti huomiota julkisessa keskustelussa. Kes
kustelu lienee pääosin saanut alkunsa eräiden 
säveltaidekilpailujen kuten Kuopion viulukil
pailun ja Maj Lind -pianokilpailun rahapalkin
tojen verottamisesta. Näiden palkintojen kat
sominen veronalaiseksi tuloksi on perustunut 
siihen verotus- ja oikeuskäytännön kantaan, 
jonka mukaan kilpailemalla saatua palkintoa 
ei voida pitää tulo- ja varallisuusverolain 22 
§ :n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna vero
vapaana tunnustuspalkintona. 

Edellä mainittujen säveltaidekilpailujen pal
kintojen verottamista on julkisuudessa arvos
teltu erityisesti näiden kilpailujen tarkoituk
seen vedoten. Kilpailuilla pyritään ensisijaises
ti kannustamaan ja saamaan esille nuoria lah
jakkaita taiteilijoita sekä tukemaan heidän vas-
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ta1s1a opintojaan. Näiden pyrkimysten on kat
sottu verotuksen vuoksi vaarantuvan. Verotus
ja oikeuskäytännön kanta kilpailupalkintojen 
veronalaisuuden suhteen ei myöskään ·ole ollut 
täysin vakiintunut. Epätietoisuutta on ilmen
nyt erityisesti siitä, onko palkinnoista toimi
tettava enoakanpidätys vai ei. 

Samanaikaisesti taidekilpailujen verotuskes
kustelun kanssa julkisuudessa on käyty keskus
telua myös lahjoitusten verovähennyskelpoisuu
desta. Jotta tieteen, taiteen ja yleishyödyllisen 
toiminnan verotuskohtelua koskevat muutostar
peet saataisiin kokonaisvaltaisesti selvitetyiksi, 
valtiovarainministeriö asetti 21. 5. 1980 työryh. 
män selvittämään niiden verosäännösten uudis
tamistarvetta, jotka koskevat toisaalta stipen
dien, apurahojen, tunnustuspalkintojen ja kult
tuuripalkintojen veronalaisuutta ja toisaalta 
yleishyödylliseen toimintaan annettavien lah
joitusten verovähennyskelpoisuutta. Työryh
mässä oli valtiovarainministeriön, opetusminis
teriön, puolustusministeriön ja verohallituksen 
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edustus, ja se luovutti mUlstwnsa (työryhmä
muistio 1980 : VM 22) valtiovarainministeriöl
le marraskuussa 1980. 

Työryhmä toteaa muistiossaan, että taiteen 
alalla järjestettävistä kilpailuista saatujen pal
kintojen verottamiseen liittyvien epäkohtien 
vuoksi tällaiset palkinnot tulisi säätää eräin 
edellytyksin verovapaaksi tuloksi. Työryhmä 
katsoo myös, että voimassa olevien säännösten 
mukaan näitä palkintoja on pidettävä veron
alaisina tuloina eikä TVL 22 §:ssä tarkoitet
tuina tunnustuspalkintoina. Verovapaiksi tulisi 
työryhmän mielestä säätää ainoastaan taiteelli
sesti merkittävistä kansainvälisistä tai valtakun
nallisista kilpailuista saadut palkinnot. Valtio
varainministeriö nimeäisi tällaiset kilpailut vuo
sittain opetusministeriön esityksestä. 

Työryhmä ehdottaa myös, että tulo- ja vara}. 
lisuusverolain 3 3 §: n säännöstä valtionverotuk
sen vähennyskelpoisten lahjoitusten enimmäis
ja vähimmäismääristä tarkistettaisiin tapahtu
neen rahanarvon alenemisen huomioon ottami
seksi. Nykyisin pienin vähenyskelpoinen lah
joitus on 3 000 markkaa ja suurin 100 000 
markkaa. Samaa alarajaa on sovellettu aluksi 
käytännön, sittemmin lain nojalla jo vuodesta 
1963 ja ylärajaa vuodesta 1975. 

Lahjoitus voidaan tulo- ja varallisuusvero
asetuksen 2 §:n mukaan vähentää verotukses
sa vain, jos se on annettu asetuksessa säädetyin 
edellytyksin joko valtiolle maanpuolustukseen 
tai valtiovarainministeriön nimeämälle yhteisöl
le, jonka var:~inaisena tarkoituksena on sodasta 
kärsimään joutuneiden avustaminen taikka tie
teen tai taiteen tukeminen. Lisäksi tieteen tai 
taiteen tukemiseen annetut lahjoitukset ovat 
vähennettävissä vain verovelvollisen yhteisön 
tulosta. Käytännössä valtaosa lahjoituksista an" 
netaan juuri viimeksi mainittuun tarkoitukseen. 

2. E h d o t etu t m u u t o k Ii e t 

2.1. Taidekilpailujen palkintojen verotus 

Taidekilpailujen palkintojen verokohtelussa 
ilmenneiden ongelmien ja epäkohtien vuoksi 
ehdotetaan, että näistä kilpailuista saadut pal
kinnot säädetään eräin edellytyksin verova
paaksi tuloksi. Esitys on laadittu tieteen, tai
teen ja yleishyödyllisen toiminnan verotuskoh
telua sekä lahjoitusten verovähennyskelpoisuut~ 
ta selvittäneen työryhmän edellä selostettujen 
ehdotusten pohjalta. 

Esityksen mukaan vain taiteellisesti merkittä
vistä valtakunnallisista tai kansainvälisistä ldl
pailuista saadut palkinnot olisivat verovapaata 
tuloa. Näin ollen toisaalta kaupallisessa mie
lessä järjestettyjen viihdekilpailujen ja toisaalta 
paikallisten tai muutoin merkitykseltään vähäis
ten kilpailujen palkinnot jäisivät verovapauden 
ulkopuolelle. Tämä on tarkoituksenmukaista, 
koska tällaisista kilpailuista saadut palkinnot 
ovat luonteeltaan usein lähellä tavallisia esiin
tymis- yms. palkkioita. Ehdotettua laajempi 
verovapaus saattaisi myös johtaa erilaisiin ve
ronkiertojärjestelyihin. 

Ehdotuksen mukainen verovapaus voisi kos
kea millä tahansa taiteen alalla järjestetystä kil
pailusta saatua palkintoa, jos kilpailu mulltoin 
täyttäisi laissa asetetut edellytykset. Toistaiseksi 
kilpailukäytäntö on kuitenkin laajemmin vakiin
tunut lähinnä säveltaiteen alalla. Verovapaus ei 
sen sijaan koskisi sella\sia kilpailupalkintoja, 
joita on vakiintuneen .käytännön mukaan pi
dettävä palkkaan tai elinkeinotuloon verratta
vina tuloina. Tällaisia ovat esimerkiksi arkki
tehtuurikilpailujen palkinnot. 

Koska sen sei~an selvittäminen, millaista 
kilpailua on kussakin .yksittäistapauksessa pi• 
dettävä taiteellisesti merkittävänä valtakunnal
lisena tai kansainvälisenä kilpailuna, edellyttää 
sellaista taide-elämän tuntemusta, jota verovi
ranomaisilta ei voida edellyttää, ehdotetaan, 
että valtiovarainministeriö nimeäisi nämä kil
pailut opetusministeriön esityksestä vuosittain, 
jolloin veroviranomai!!et välttyisivät tulkinta
vaikeuksilta. Nimeämispäätö!i olisi ennakkope
rintää silmällä pitäen annettava kullekin vuo
delle jo etukäteen. Riittävän infortnaation ai
kaansaamiseksi se myös julkai3taisiin Suomen 
Säädöskokoelmassa. 

Lainmu1,1tos ehdotetaan toteutettavaksi siten, 
ettii säännös verovapaillta kilpailupalkinnoista 
lisättäiiiin t~:~h ja varallisuusverolain 2Z S:n 
1 momentin verovapaiden tulojen luetteloon 
omana 2 a kohtanaan. Tarkentava säiinnös, jos
sa määrättäisiin näiden kilpailujen nimeämis
menettelystä, sisällytettäi&iin samaan pykäliiän 
sen uudeksi 4 momentiksi. 

2.2, Valtionverotuksessa viihennyskelpoisten 
lahjoitusten nuttkkamäärien tarkistatninen 

Esityksessä ehdotetaan, että tulo- ja varalli~ 
suusverolain 33 §:n 1 mom.entin 6 kohdassa 
säädettyjä valtionverotuksessa vähennyskelpoi~ 
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sen lahjoituksen markkamääräisiä rajoja tarkis
tetaan rahanarvon alenemisen huomioon otta
miseksi siten kuin asiaa selvittänyt työryhmä 
on muistiossaan esittänyt. Näin ollen ehdote
taan, että pienin vähennyskelpoinen lahjoitus 
olisi 5 000 markkaa ja suurin 150 000 mark
kaa. 

I(un nykyistä 3 000 markan alarajaa on so
vellettu jo vuodesta 1963 saakka, ehdotettu 
alarajan korotl.ls merkitsee tapahtuneen inflaa
tion huomioon ottamista vain osittain. Suu
rempi korotus saattaisi kuitenkin vähentää lah
joitukfJitt siinä määrin, että siitä aiheutuisi hait
taa joillekin lahjoitusten saajayhteisöille. Sen 
sijaan ylärajan korotus vastaa suunnilleen ta
pahtunutta inflaatiota, koska 100 000 markan 
enimmäismäärää on sovellettu vasta vuodesta 
1975 alk~ll· 

J. E$ityksen taloudelliset 
v3.ikutukset 

Siltä. QSin kuin esitys koskee taidekilpailu
jen p~~intojen säätämistä verovapaiksi, ehdo
tetun muQtoksen taloudellisia vaikutuksia on 
vaike~ täsmä,llisesti arvioida, koska uuden sään
nöksen piiriin tulevien kilpailujen määrää ja 
niistl\ :;;aatflvien palkintojen suuruutta ei etukä
teen tarkoin tiedetä. Joka tapal1ksessa ehdote
tun muutoksen vaikutl}s valtion ja kuntien 
verotuloihin jäisi varsin vähäiseksi, koska laki
ehdotuksen mukaiset tasovaatimukset täyttäviä 
kilpailuja järjestetään maassamme vuosittain 
vain muutama palkintosummien ollessa yleensä 
joitakin tuhansia markkoja. 

Tulo- ja varallisuusverolain 33 §:n mukaisia 
valtionverotuksessa vähennyskelpoisia lahjoituk
sia tehtiin vuonna 1980 maanpuolustukseen 
1,6 miljoonaa markkaa, sodasta kärsimään jou
tuneiden avustamiseksi 1 ,5 miljoonaa markkaa 
sekä tiedettä ja taidetta edistävään tarkoituk
seen 11,3 miljoonaa markkaa. Kun lahjoitta
jina ovat yleensä yhteisöt, joiden verokanta on 
43 ptosenttia, voic,laan valtion verotulojen me
netys· 'VUonna 1980 arvioida noin 6 miljoonaksi 
markaksi. Hallituksen esitykseen sisältyvä lah
joituksen enimmäismäärän korotus suurentaisi 

ilmeisesti lähinnä niitä lahjoituksia, jotka tähän
kin asti on tehty enimmäismääräisinä. Näitä 
lahjoituksia oli vuonna 1980 28 kappaletta. 
Jos oletetaan, että uudistuksen jälkeen tämän 
verran lahjoituksia tehtäisiin 150 000 markan 
suuruisina, olisi lahjoitusmäärien tästä aiheu
tuva lisäys 1,4 miljoonaa markkaa ja valtion 
verotulojen lisämenetys siten noin 0,6 miljoo
naa markkaa. Ehdotetulla alarajan korotuksella 
olisi tuskin sanottavaa merkitystä lahjoitusten 
kokonaismarkkamäärään. Lahjoitusten luku
määrä saattaisi kuitenkin väliaikaisesti jonkin 
verran vähentyä. 

4. Voi m a a n t u 1 o j a s o v e 1 ta m i n en 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti 
eduskunnan hyväksyttyä sen. Valtionverotuk
sessa vähennyskelpoisten lahjoitusten uqsia 
markkamääräisiä rajoja ehdotetaan sovelletta
vaksi ensi kerran vuodelta 1982 toimitettavassa 
verotuksessa. Uudet markkamäärät koskisivat 
siten lahjoituksia, jotka hyväksytään vähennet
täviksi vuodelta 1982 tai sen jälkeen' ·toimi
tettavissa verotuksissa. 

Koska vuonna 1980 säveltaite.en alalla jär
jestettiin eräitä sellaisia merkittäviä kilpailuja, 
joihin lainmuutosta olisi voitava soveltaa, taide
kilpailujen palkintojen veto:\l'apautta ko:Jk~vaa 22 
§:n mllutosta ehdotetaan s.ovellettavaltsi jQ vuo
delta 1980 toimitettavassa verotuhessa." Sen si
jaan· uutta 4 momenttia ei voida sellaisenaan so
veltaa ennen vuotta 1982, koska siinä edellyte
tään niiden kilpailujen nimeämistä etukäteen, 
joista saadut palkinnot ovat verovapaata tu
loa. Tämän vuoksi määräykset vastaavasta ni
meämismenettelystä vuosien 1980 ja 1981 osal
ta ehdotetaan sisällytettäviksi lain voimaantu-
1osäännökseen. Edellä mainittuja vuosia kos
keva valtiovarainministeriön päätös verovapaik
si katsottavista palkinnoista on tarkoitus antaa 
mahdollisimman pian lain voimaantulon jäl
keen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain { 1043/74) 33 

§:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
( 608/75), sekä 

lisätään 22 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta ja pykälään uusi 4 momentti seuraavasti: 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

2 a) taiteen alalla järjestetystä, taiteellisesti 
merkittävästä valtakunnallisesta tai kansainvä
lisestä kilpailusta saatua palkintoa, 

Valtiovarainministeriö nimeää vuosittain etu
käteen opetusministeriön esityksestä ne taiteen 
alalla järjestettävät kilpailut, joita on pidettävä 
edellä 1 momentin 2 a kohdassa tarkoitettuina 
taiteellisesti merkittävinä valtakunnallisina tai 
kansainvälisinä kilpailuina. 

33 § 
V aidonverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 

6) vähintään 5 000 markan ja enintään 
150 000 markan suuruiset lahjoitukset yleis-

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1981 

hyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, sekä 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuk
sessa, kuitenkin niin, että 22 §:n 1 momentin 
2 a kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran jo 
vuodelta 1980 toimitettavassa verotuksessa. 
Lain tultua voimaan valtiovarainministeriö ni
meää opetusministeriön esityksestä vuodelta 
1980 ja 1981 toimitettavia verotuksia varten 
ne taiteen alalla sanottuina vuosina järjestetyt 
tai järjestettävät kilpailut, joita on pidettävä 
22 §:n 1 momentin 2 a kohdassa tarkoitettuina 
taiteellisesti merkittävinä valtakunnallisina tai 
kansainvälisinä kilpailuina. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläiärvi 
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Liite 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 ja 33 §:n muutamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain ( 1043/74) 33 

§:n 1 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 
(608/75), sekä 

lisätään 22 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta ja pykälään uusi 4 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

2 a) taiteen alalla järjestetystä, taiteellisesti 
merkittävästä valtakunnallisesta tai kansainvä
lisestä kilpailusta saatua palkintoa, 

Valtiovarainministeriö nimeää vuosittain etu
käteen opetusministeriön esityksestä ne taiteen 
alalla järjestettävät kilpailut, joita on pidettävä 
edellä 1 momentin 2 a kohdassa tarkoitettuina 
taiteellisesti merkittävinä valtakunnallisina tai 
kansainvälisinä kilpailuina. 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 

6) vähintään 3 000 markan ja enintään 
100 000 markan suuruiset lahjoitukset yleis
hyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, sekä 

6) vähintään 5 000 markan ja enintään 
150 000 markan suuruiset lahjoitukset yleis
hyödylliseen tarkoitukseen, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, sekä 
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Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. Lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1982 toimiteltavassa verotuk
sessa, kuitenkin niin, että 22 §:n 1 momentin 
2 a kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran jo 
vuodelta 1980 toimiteltavassa verotuksessa. 
Lain tultua voimaan valtiovarainministeriö ni
meää opetusministeriön esityksestä vuodelta 
1980 ja 1981 toimitettavia verotuksia varten 
ne taiteen alalla sanottuina vuosina järjestetyt 
tai järjestettävät kilpailut, joita on pidettävä 
22 §:n 1 momentin 2 a kohdassa tarkoitettuina 
taiteellisesti merkittävinä valtakunnallisina tai 
kansainvälisinä kilpailuina. 




