
1982 vp. n:o 137 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuoden 1982 
ajan väliaikaisena voimassa oleva totalisaattori
voittojen arpajaisverotus ja siihen liittyvä ve
ronsaajien osuuden muutos säädettäisiin ensi 
vuoden alusta lukien pysyväksi. Esityksessä 
ehdotetaan lisäksi bingopelin arpajarsverotusta 
yksinkertaistettava:ksi siten, että vero ei enää 
määräytyisi yksittäisen voiton markkamäärän 
perusteella, vaan jaettujen voittojen yhteis-

arvon perusteella. Vero olisi 5 prosenttia kaik
kien jaettujen voittojen yhteisarvosta. Arpa
jaisveron tuotto bingopelistä pysyisi tällöin en
nallaan. Uusia arpajaisveron määräytymisperus
teita sovellettaisiin ens~mmäisen kerran ensi 
vuonna toimeenpantulliin bingopeleihin. Esitys 
liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen 
vuodelle t1983. 

PERUSTELUT 

1. Totalisaattorivoittojen arpa-
j a i s v e r o n s ä ä t ä m i n e n p y s y-
v äk s i 

Arpajaisverolakia muutettiin 18 päivänä jou
lukuuta 1981 annetulla lailla (892/81) väli
aikaisesti vuoden 1982 ajaksi. Muutokset kos
kivat hevoskilpaHujen yhteydessä kilpailupai
kalla toimeenpannuista vedonlyönneistä saatu
jen voittojen eli totalisaattorivoittojen saatta
mista tuloveron sijasta arpajaisveron alaisiksi 
sekä veron tuoton jakamista valtion ja kuntien 
kesken, ei enää puoliksi, vaan siten, että val
tion osuus oli 60 ja kuntien 40 prosenttia. 
Muutosten vaikutusta tavitoimintaan ja vedon
lyöntiin tutki vuoden 1982 aikana muun muas
sa totoverotoimiikunta. Tämä toimikunta ei 
mietinnössään (komiteanmietintö 36/82) eh
dottanut muutosta totalisaattorivoitoista perit
tävään arpajaisveroon. Kun kokemukset arpa
jaisveron kantamisesta ovat osoittaneet, että 
arpajaisveron kantaminen pelipanoksista on ol
lut tarkoituksenmukainen verotusmuoto, halli
tus esittää, että vuoden 1982 voimassa ollut 
totalisaattorivoittojen arpajaisvero säädettäisiin 
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pysyväksi. Veron tuotto vuodelle 1983 olisi 
runsas 20 miljoonaa markkaa. 

2. B i n g o p e 1 i t o imi n t a a k o s k e v a n 
verotuksen yksinkertaist• 
minen 

Nykyisellään arpaJaisvero bingopelissä maa
räytyy kullakin pelikierroksella jaetun yksittäi
sen voiton arvon perusteella. Alle 1 OOiQI mat
ikan tavaravoitot ja alle 501 markan muut kuin 
•tavaravoitot ovat verovapaita. Yli 50' markan 
arvoisista muista kuin tavaravoitoista, joita ve
rotuskäytännön mukaan ovat bingopelissä jae
tut piste- ja ostokortit, peritään arpajaisveroa 
20 prosenttia. Voiton arvon ollessa 1 000 mark
kaa tai sitä enemmän, on arpajaisvero 25 % 
aina 10 00.0 markkaan saakka. Mikäli pelissä 
jaettaisiin yli 10 000 markan arvoinen voitto, 
olisi vero 30 prosenttia. Yleensä on arpajais
vero veronalaisista bingopelivoitoista 20 pro
senttia. 

Yksittäisen voiton arvon perusteella mää
räytyvä arpajaisvero sopii muihin arpajais-
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verolain alaisiin arpaJatsun pa1ts1 bingopeliin. 
Tämä johtuu siitä, että voittojen arvot ovat 
raha- ja tavara-arpajaisissa jo etukäteen tiedos
sa, minkä vuoksi arpajaisten järjestäiän on 
helppo etukäteen laskea ja tilittää arpajaisvero 
kustakin voitosta. Bingopelissä sitä vastoin ei 
etukäteen tiedetä; minkä suuruisia voittoja kul
lakin yksittäisellä pelikierroksella jaetaan. Bin
gopelin järjestäiän täytyy :tämän vuoksi, voi
dakseen tilittää arpajaisveron oikeamääräisenä, 
pitää tarlr..kaa kirjanpitoa kultakin pelikierrok
selta jaetuista voitoista ja niiden arvoista. Täl
laisen kirjanpidon pitäminen pelipaikaHa on 
pelin järjestäjätie erittäin työlästä. Pelikierrok
sen voittojen kontrolloiminen on lisäksi vero
viranomaisille hankalaa, koska järjestäiän hank
kimien voittojen hankintahinta ei kerro yksit
täisen pelikierroksen voittojen suuruutta. Peli
kierrokselta jaettujen voittojen suuruutta ei 
siten voida jälkeenpäin kontrolloida. 

Pelin järjestäjille hankaluuksia aiheuttaa li
säksi se, että tavaravoittoja ei aina voida pitää 
pelipaikalla lunastettavina, vaan joudutaan käyt
tämään osto- ja pistekortteja, joiden yhteisar
vosta voiton saaja on oikeutettu 'saamaan ta
varaa. Vaikka tavaran hinta jäisi alle 1 000 
markan ja voitto ,siten olisi ollut veroton, jos 
·tavara olisi ollut lunastettavissa pelipaikalla, 
joutuu pelin järjestäjä kuitenkin maksamaan 
arpajaisveron sanottujen piste- ja ostokorttien 
antamisesta, s!käli kuin niiden arvo ylittää 50 
markkaa. Rajan vetäminen verollisten piste- ja 
ostokorttien sekä verovapaiden tavaravoittojen 
välillä on lisäksi käytännössä erittäin vaikeata 
aiheuttaen veroviranomaisillekin vaikeita tul
kintaongelmia ja bingopelin järjestäjille jälki
käteen tuntuvia veroseuraamuksia. 

Kuten edellä esitetystä ilmenee, poikkeaa 
bingopeli muista arpajaisverolain alaisista ar
vonnoista juuri siinä, että yksittäisen voiton 
arvoa ei pystytä luotettavasti selvittämään. Ar
pajaisveron määräytymisperusteita tulisikin tä
män vuoksi bingopelin osalta muuttaa siten, 
että arpajaisverovelvolliset bingopelin järjestä
jät vapautuvat nykyisiltä kirjanpito- ja vero
tulkintaongelmilta ja että verotuksen valvonta 
voidaan perustaa helposti kontrolloitavaan tosi
temateriaaliin. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, 
että arpajaisveron määräytymisperusteeksi bin
gopelissä otettaisiin pelissä jaettujen voittojen 
yhteisaa:-vo. Arpajaisvero laskettaisiin sanotusta 
määrästä, jolloin vero kohdistuisi myös verosta 
nykyisin vapaisiin pienvoittoihin. Arpajaisveros
ta vapaa olisi vain uuteen peliin oikeuttava 
voitto. Jotta veron tuotto ja samalla pelin jär
jestäjien maksettavan veron määrä ei nykyises
tään sanottavasti muuttuisi, ehdotetaan arpajais
veroprosentiksi 5 prosenttia jaettujen voittojen 
yhteismäärästä. Veron tuotto bingopelistä olisi 
vuonna 1983 noin 5 miljoonaa markkaa. Vero
tilitysmenettelyn yksinkertaistamiseksi ehdote
taan samalla, .että arpajaisveroa ei tarvitsisi 
maksaa erikseen kunkin bingopelitilaisuuden pe
rusteella, vaan yhdellä kertaa kuukauden aika
na toimeenpannoista pelitilaisuuksista seuraavan 
kuukauden 20 päivään mennessä. Bingotoimin
nan verotuksen muutoksista ehdotetaan säädet
täväksi arpajaisverolakiin lisättävän 4 a § :n 
2 momentissa ja lain 5 § :n 1 momentissa, joka 
koskisi myös bingopelitilaisuuksista menevän 
arpajaisveron tilittämistä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
arpajaisverolain muuttamisesta 

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

mentti, 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on H päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa 
(622/78), 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 arpaJalststa, jotka, sen 
mukaan kuin erikseen on säädetty, toimeen
pannaan poliisipiirin päällikön luvalla tai joi
den toimeenpaneminen on sallittu ilman lupaa; 
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.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 5 pro
senttia sanotusta rahapanosten yhteismäärästä. 

Arpajaisvero bingopelin yhteydessä jaetuista 
voitoista määräytyy pelissä jaettujen voittojen 
yhteenlasketun arvon perusteella. Arpajaisvero 
on 5 prosenttia sanotusta yhteenslasketusta ar
vosta. Verosta on vapaa kuitenkin uuteen pe
liin oikeuttava voitto. 

5 § 
Arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

arpaJalsvero .30 pa1van !kuluessa raha-arpajais
ten arvonnasta ja muiden arpajaisten toimeen
panoajan päättymisestä sekä muun arpajaisvero
lain 1 §: ssä tarkoitetun menettelyn kuin bingo
pelin osalta siitä, kun voitto on ollut perittä
vänä. Arpajaisvero kuukauden aikana toimeen
pannuissa bingopelitilaisuuksissa jaetuista voi
toista on suoritettava seuraavan kuukauden 20 
päivään mennessä. 

6 § 
Arpajaisveron tuotosta menee 60 prosenttia 

valtiolle ja 40 prosenttia kunnille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Lain 3 §:n 1 momenttia, 4 a §:ää ja 5 §:n 1 
momenttia sovelletaan voittoihin, jotka suori
tetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen 
toimeenpannusta vedonlyönnistä ja bingope
listä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pelekala 
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Liite 

Laki 
arpajaisverolain muuttamisesta 

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

mentti, 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa 
(622/78L ja 6 §:n ,1 momentti sekä 

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

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 hevoskil pailujen yhteydessä asian
omaisella luvalla kilpailupaikalla toimeenpan
nusta vedonlyönnistä; 

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

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

5 §. 
Arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava 

arpajaisvero lääninrahastoon 30 päivän kulues-

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) alle 1 000 markan arvoinen tavaravoitto 
}a ·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 5 pro
senttia sanotusta rahapanosten yhteismäärästä. 

Arpajaisvero bingopelin yhteydessä jaetuista 
voitoista määräytyy pelissä jaettujen voittojen 
yhteenlasketun arvon perusteella. Arpajaisvero 
on 5 prosenttia sanotusta yhteenslasketusta ar
vosta. V erosta on vapaa kuitenkin uuteen pe
liin oikeuttava voitto. 

5 § 
Arpajaisten toimeenpanijan on suoritettava 

arpajaisvero 30 päivän kuluessa raha-arpajais-
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Voimassa oleva laki 

sa raha-arpajaisten arvonnasta ja muiden arpa
jaisten toimeenpaneajan päättymisestä sekä 
muun 1 §:ssä tarkoitetun menettelyn osalta 
siitä, kun voitto on ollut perittävänä. 

6 §. 
Arpajaisveron tuotosta menee 50 prosenttia 

valtiolle ja 50 prosenttia kunnille. 
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Ehdotus 

ten arvonnasta ja muiden arpaJaisten toimeen
paneajan päättymisestä sekä muun arpajaisvero
lain 1 § :ssä tarkoitetun menettelyn kuin bingo
pelin osalta siitä, kun voitto on ollut perittä
vänä. Arpajaisvero kuukauden aikana toimeen
pannuissa bingopelitilaisuuksissa jaetuista voi
toista on suoritettava seuraavan kuukauden 20 
päivään mennessä. 

6 § 
Arpajaisveron tuotosta menee 60 prosenttia 

valtiolle ja 40 prosenttia kunnille. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Lain 3 §:n 1 momenttia, 4 a §:ää ja 5 §:n 1 
momenttia sovelletaan voittoihin, jotka suori
tetaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen 
toimeenpannusta vedonlyönnistä ja bingope
listä. 




