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Hallituksen esitys Eduskuonalle Iaeiksi arpajaisverolain ja 
tulo- ja varallisuusverolain 22 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan hevoskilpailujen yh
teydessä kilpailupaikalla toimeenpannun vedon
lyönnin voitot saatettaviksi arpajaisveron alai
siksi. Ehdotetun muutoksen johdosta nämä to
talisaattorivoitot eivät enää olisi voiton saajan 
veronalaista tuloa vaan veron suorittaisi voiton
saajan puolesta vedonlyönnin toimeenpanija. 

Muutoksella pyritään yksinkertaistamaan totali
saattorivoittojen verotusta. Samalla ehdotetaan 
arpajaisveron vuotuisen tuoton jakoperusteita 
siten muutettavaksi, että valtio saisi tuotosta 
60 % ja kunnat 40 %. Ehdotettu ja muutok
sia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuonna 
1982. 

PERUSTELUT 

Voimassa olevien verosäännösten mukaan tu
lee hevoskilpailujen yhteydessä kilpailupaikalla 
toimeenpannusta vedonlyönnistä saatu voitto 
ilmoittaa veroilmoituksessa veronalaiseksi tu
loksi. Voiton määrän selvittäminen verotuk
sessa on ongelmallista, koska verotuskäytäntö 
on kovin epäyhtenäinen sen suhteen, mitä voi
ton hankkimiskuluja tuloverotuksessa saadaan 
sanotun voiton bruttomäärästä vähentää. Sen 
kontrolloiminen, että nämä voitot ilmoitetaan 
verotettaviksi, on sekin erittäin työlästä. Voi
ton ilmoittamatta jääminen saattaa johtua siitä, 
että voiton saaja ei tunne verosäännöksiä eikä 
tiedä sitä, että kilpailupaikalla järjestetyn to
talisaattorivoiton verotus poikkeaa muunlaisten 
vedonlyöntivoittojen ja arpajaisvoittojen vero
tuksesta siinä, että ainoastaan sanotut totali
saattorivoitot tulee ilmoittaa veroilmoituksessa. 

Vedonlyönti- ja arpajaisvoittojen verotusme
nettelyn yhdenmukaistamiseksi hallitus esittää, 
että kilpailupaikalla järjestetyt totalisaattorivoi-
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tot vapautetta1sun tuloverosta ja saatetta1sun 
arpajaisverolain alaisiksi. Muutoksen jälkeen 
kaikki arpajais- ja vedonlyöntivoitot olisivat 
samalla tavoin tuloverosta vapaita, mutta arpa
jaisverolain alaisia voittoja, joista veron mak
saisi voitonsaajan puolesta vedonlyönnin toi
meenpanija. Jotta arpajaisveron laskeminen ja 
tilittäminen sekä sen oikeamääräisyyden tarkis
taminen olisi mahdollisimman yksinkertaista 
ehdotetaan, että arpajaisvero kilpailupaikalla 
järjestetyn totalisaattorin voitoista määräytyisi 
määräprosenttina pelipanosten eli totalisaattorin 
liikevaihdon yhteismäärästä. Näin määräytyvä 
arpajaisvero koskisi myös alle 50 markan ar
voisia voittoja ja voittoja, joita ei ole peritty. 
Sanotuksi määräprosentiksi hallitus ehdottaa 
kymmentä prosenttia. Keskimääräiseen tulove
roasteeseen verrattuna totalisaattorivoittojen 
verotus kevenisi siten tuntuvasti. 

Ehdotetun 10% :n määräisen arpajaisveron 
kantaminen kilpailupaikalla toimeenpannun to-
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talisaattorin voitoista lisäisi arpaJalsveron tuot
toa vuodelta 1982 noin 40 miljoonalla markal
la. Sen johdosta, että nämä voitot vapautettai
siin tuloverotukselta, pienenisi valtion ja mui
den veronsaajien tuloverokertymä jonkin ver
ran. 

Mainittu arpajaisveron arvioitu lisätuotto tar
vitaan kokonaisuudessaan valtiontalouden tasa
painottamiseen. Toisin kuin arpajaisveron ny
kyinen tuotto, josta puolet jaetaan maan kaik
kien kuntien kesken näiden asukaslukujen suh
teessa toisen puolen tullessa valtiolle, olisi sa
nottu lisätuotto tästä johtuen määrättävä tili
tettäväksi kokonaisuudessaan valtiolle. Jokseen
kin samaan lopputulokseen päästään muutta
malla arpajaisveron vuodeksi 1982 arvioidun 

1. 

nykyisen kertymän eli 100 milj. markan ja sa
notun lisätuoton eli 40 milj. markan jakoperus
teita niin, että valtiolle jaetaan nykyisen 
50 % :n sijaan 60 % ja kunnille vastaavasti 
40 %. Tällöin kunnat saisivat arpajaisveron 
tuotosta suunnilleen saman määrän kuin nykyi
sin, jolloin tuottoon ei sisälly veroa kysymyk
sessä olevista totalisaattorivoitoista. Arpajais
veron tuoton jakoperusteita ehdotetaan näin 
ollen muutettavaksi niin, että valtion osuus ve
ron tuotosta on 60 % ja kuntien 40 %. 

Edellä lausutun perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
arpajaisverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain (259 /70) 3 § :n 1 mo

mentti ja 6 § :n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 

3 § 
Arpajaisverosta on vapaa: 
1) voitto, jota on pidettävä kohtuullisena 

vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakko
perintälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen 
mukaan kuin erikseen on säädetty, toimeen
pannaan poliisipiirin päällikön luvalla tai joi
den toimeenpaneminen on sallittu ilman lupaa; 

3) alle 1 000 markan arvoinen tavaravoitto 
ja alle 50 markan arvoinen muu voitto; sekä 

4) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obli
gaatiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty 
arpajaisten toimeenpanijalta. 

4 a § 
Arpajaisverö hevoskilpailujen yhteydessä 

asianomaisella luvalla kilpailupaikalla toimeen-

pannusta vedonlyönnistä saaduista vo1t01sta 
määräytyy tämän lain säännöksistä poiketen ve
donlyöntiin käytettyjen rahapanosten yhteis
määrän perusteella. Arpajaisvero on 10 prosent
tia sanotusta rahapanosten yhteismäärästä. 

6 § 
Arpajaisveron tuotosta menee 60 prosenttia 

valtiolle ja 40 prosenttia kunnille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. Lain 3 §:n 1 momentda ja 4 a 
§: ää sovelletaan voittoon, joka suoritetaan lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen kilpailupai
kalla toimeenpanpusta vedonlyönnistä. Lain 6 
§ :n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoteen 1982 kohdistuvaan arpajaisveron 
tuo~toon. 
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Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 22 §:n 1 mqmentin 25 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 
1981 annetussa laissa (595/81 ), näin kuuluvaksi: 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannuissa vedonlyönneissä, 
ei myöskään muuta Suomessa julkisesti järjes
tetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin tai 
muun niihin verrattavan sattumasta osaksi tai 
kokonaan riippuvan menettelyn perusteella 
palkintona tai muulla nimellä saatua voittoa, 

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1981 

pattst milloin sellaista voittoa voidaan pitää 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituk
sesta tai sitä on pidettävä ennakkoperintälaissa 
tarkoitettuna palkkana, eikä 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuodelta 1982 toimitettavassa verotuk
sessa. Voittoon, joka suoritetaan kilpailupai
kalla ennen 1 päivää tammikuuta 1982 toi
meenpannusta vedonlyönnistä, sovelletaan kui
tenkin aikaisempaa lakia. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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1. Liite 

Laki 
arpajaisverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 19'70 annetun arpajaisverolain (259/70) 3 §:n 1 mo

mentti ja 6 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 §. 
Arpajaisverosta on vapaa: 
1) voitto, jota on pidettävä kohtuullisena 

vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakko
perintälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen 
mukaan kuin erikseen on säädetty, toimeen
pannaan poliisipiirin päällikön luvalla tai joi
den toimeenpaneminen on sallittu ilman lupaa; 

3) voitto hevoskilpailujen yhteydessä asian
omaisella luvalla kilpailupaikalla toimeenpan
nusta vedonlyönnistä; 

4) alle 1 000 markan arvoinen tavaravoitto 
ja alle 50 markan arvoinen muu voitto; sekä 

5) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obli
gaatiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty 
arpajaisten toimeenpanijalta. 

6 §. 
Arpajaisveron tuotosta menee 50 prosenttia 

valtiolle ja 50 prosenttia kunnille. 

3 § 
Arpajaisverosta on vapaa: 
1) voitto, jota on pidettävä kohtuullisena 

vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakko
perintälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen 
mukaan kuin erikseen on säädetty, toimeen
pannaan poliisipiirin päällikön luvalla tai joi
den toimeenpaneminen on sallittu ilman lupaa; 

3) alle 1 000 markan arvoinen tavaravoitto 
ja alle 50 markan arvoinen muu voitto; sekä 

4) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obli
gaatiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty 
arpajaisten toimeenpanijalta. 

4 a § 
Arpajaisvero hevoskilpailujen yhteydessä 

asianomaisella luvalla kilpailupaikalla toimeen
pannusta vedonlyönnistä saaduista voitoista 
määräytyy tämän lain säännöksistä poiketen 
vedonlyöntiin käytettyjen rahapanosten yhteis
määrän perusteella. Arpajaisvero on 10 prosent
tia sanotusta rahapanosten yhteismäärästä. 

6 § 
Arpajaisveron tuotosta menee 60 prosenttia 

valtiolle ja 40 prosenttia kunnille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. Lain 3 §:n 1 momenttia ja 4 a 
§:ää sovelletaan voittoon, joka suoritetaan lain 
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen kilpailupai
kalla toimeenpannusta vedonlyönnistä. Lain 6 
§:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuoteen 1982 kohdistuvaan arpajaisveron 
tuottoon. 
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2. 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- ja 
varallisuusverolain 22 §:n 1 momentin 25 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä elokuuta 
1981 annetussa laissa (595/81 ), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannuissa vedonlyönneissä, 
ei myöskään muuta Suomessa julkisesti järjes
tetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin tai 
muun niihin verrattavan sattumasta osaksi tai 
kokonaan riippuvan menettelyn perusteella 
palkintona tai muulla nimellä saatua voittoa, 
paitsi milloin sellaista voittoa voidaan pitää 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituk
sesta tai sitä on pidettävä ennakkoperintälaissa 
tarkoitettuna palkkana taikka se on saatu he
voskilpailujen yhteydessä asianomaisella luvalla 
kilpailupaikalla toimeenpannusta vedonlyönnis
tä, 
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25) Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai 
palkinto-obligaatioiden arvonnassa saatua voit
toa eikä voittoa, joka on saatu kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannuissa vedonlyönneissä, 
ei myöskään muuta Suomessa julkisesti järjes
tetyn arvonnan, arvaamisen, vedonlyönnin tai 
muun niihin verrattavan sattumasta osaksi tai 
kokonaan riippuvan menettelyn perusteella 
palkintona tai muulla nimellä saatua voittoa, 
paitsi milloin sellaista voittoa voidaan pitää 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituk
sesta tai sitä on pidettävä ennakkoperintälaissa 
tarkoitettuna palkkana, eikä 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmazsen 
kerran vuodelta 1982 toimiteltavassa verotuk
sessa. Voittoon, joka suoritetaan kilpailupai
kalla ennen 1 päivää tammikuuta 1982 toi
meenpannusta vedonlyönnistä, sovelletaan kui
tenkin aikaisempaa lakia. 




