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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan arpajaisasetuksessa tar
koitetuista yleishyödylliseen tarkoitukseen järjes
tetyistä tavara-arpajaisista saatujen voittojen arpa
jaisveronalaisuuden raja nostettavaksi 1 000 mar
kasta 4 000 markkaan. Tämän lisäksi muun mu
assa raha-arpajaisten voittojen verovapautta kos-

kevaa säännöstä muutettaisiin siten, että arpajais
verosta olisivat vapaat alle 50 markan voittojen 
lisäksi myös 50 markan voitot. Ehdotettu laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan heti, kun edus
kunta on hyväksynyt lain. 

ESITYKSEN PERUSTELUT 

Arpajaisverolain (491165) mukaan tavara-arpa
jaisia, joihin osallistutaan maksua vastaan, saa 
toimeenpanna ainoastaan kotimainen rekisteröity 
yhdistys tai itsenäinen säätiö taikka muu sellai
nen yhteisö, jolla on hyväotekeväinen tai muu 
aatteellinen tarkoitus. Asiakaskilpailuja ja muita 
sellaisia arvontoja, joihin voi osallistua ilman 
maksua, saa järjestää myös esimerkiksi mainostar
koituksessa. 

Arpajaisverolain vuonna 1971 tapahtuneesta 
voimaantulosta lähtien ovat tavara-arpajaisten ja 
muiden arvontojen alle 1 000 markan arvoiset 
tavaravoitot olleet arpajaisverosta vapaita. Tällais
ten pienehköjen tavaravoittojen verovapaus on 
perusteltua muun ohella siksi, että tavaravoitolla 
ei tavaran sattumalta voittaneelle henkilölle ole 
läheskään samaa arvoa kuin itse astetulla tavaral
la. Tavaravoitot ovat lisäksi usein sellaisia tavaroi
ta, joita ei saada tavallisten hinnoitteluperustei
den mukaiseen. hintaan kaupaksi ja jotka arpa
jaisten toimeenpanija on saanut joko lahjaksi tai 
alennettuun hintaan. 

Rahan arvon muuttumisen vuoksi hallitus eh
dottaa arpajaisasetuksessa (824 1 69) tarkoitetuissa 
tavara-arpajaisissa jaettavien tavaravoittojen ve
ronalaisuuden alarajan nostamista 4 000 mark
kaan, jotta yleishyödyllisten tavara-arpajaisten 
toimeenpanoa ei aiheettomasti vaikeutettaisi. 
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Niin ikään arpaJatsverosta ovat olleet vapaita 
alle 50 markan arvoiset muut voitot, joita ovat 
rahavoitot sekä muun muassa osto- ja lahjakortit. 
Säännös koskee myös raha-arpajaisista annetun 
asetuksen ( 1361 26) mukaisia raha-arpajaisia. 

Raha-arpojen voittorakenteeseen liittyvistä syis
tä hallitus ehdottaa, että enintään 50 markan 
arvoiset voitot olisivat arpajaisverosta vapaita. 
Tällöin raha-arvan 45 markan voitot olisi mah
dollista korottaa 50 markkaan. Nykyisessä raha
arvassa on 45 markan voittoja 2 266 kappaletta. 

Muiden kuin tavaravoittojen verovapauden 
ylärajaa ei ehdoteta muutettavaksi nyt ehdotettua 
enemmän, koska ne ovat, paitsi rahavoittoja, 
yleensä osto- tai lahjakortteja, jotka oikeuttavat 
voiton saajan itse valitsemaan haluamansa tai 
tarvitsemansa tavaran. Siten niistä on voiton 
saajalle voiton nimellisarvoa vastaava hyöty. Li
säksi muutos tältä osin aiheuttaisi huomattavan 
suuren verotuottomenetyksen. Edellä mainitusta 
syystä ja koska tulo- ja varallisuusverolain piiriin 
kuuluvia eriä saattaisi siirtyä arpajaisverolain mu
kaan verotettavaksi, ehdotus tavaravoittojen osal
ta ei koske myöskään asiakaskilpailu-, mainos- ja 
muita sellaisia arvontoja. 

Ehdotus pienentäisi arpajaisveron tuottoa tava
ravoittojen osalta vuositasolla noin 300 000 
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markkaa. Muiden kuin tavaravoittojen osalta eh
dotus ei olennaisesti vaikuta veron tuottoon. 

Ehdotettua tavaravoittojen veronalaisuuden 
uutta alarajaa sovellettaisiin niihin luvanvaraisiin 
tavara-arpajaisiin, joiden toimeenpanoaika alkaa 
lain tultua voimaan. Raha-arpajaisiin uutta 50 
markan verovapauden rajaa sovellettaisiin, jos 
arvonta tapahtuu lain voimaantulon jälkeen. Il-

man lupaa järjestettäviin kaupallisiin ja muihin 
sellaisiin arvontoihin uutta 50 markan rajaa so
vellettaisiin, jos voitto on lunastettavissa lain 
voimaantulon jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
arpajaisverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain 
3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa {871/82), 
näin kuuluvaksi: 

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

tikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperin
tälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen mu
kaan kuin erikseen on säädetty, toimeenpannaan 
poliisipiirin päällikön luvalla tai joiden toimeen
paneminen on sallittu ilman lupaa; 

3) alle 4 000 markan arvoinen voitto tavara
arpajaisasetuksen ( 824169) nojalla toimeenpan
nuista tavara-arpajaisista sekä muu alle 1 000 
markan arvoinen tavaravoitto ja enintään 50 
markan arvoinen muu voitto; sekä 

4) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obligaa-
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tiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty arpajais
ten toimeenpanijalta. 

Tämä laki tulee voimaan pätvanä 
kuuta 198 . Tätä lakia sovelletaan lu

vanvaraisista arpajaisista suoritettavaan voittoon, 
jos arpajaisten toimeenpanoaika on alkanut tä
män lain voimaantulon jälkeen, ja raha-arpajai
sista suoritettavaan voittoon, jos arvonta on ta
pahtunut tämän lain voimaantulon jälkeen, sa
moin kuin voittoon sellaisista muista arvonnoista, 
joihin erityinen lupa ei ole tarpeen, jos voitto on 
ollut ensimmäistä kettaa perittävänä tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
arpajaisverolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain 
3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (871/82), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

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

tikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperin
tälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen mu
kaan kuin erikseen on säädetty, toimeenpannaan 
poliisipiirin päällikön luvalla tai joiden toimeen
paneminen 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 obligaa
tiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty arpajais
ten toimeenpanijalta. 

Ehdotus 

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

tikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperin
tälaissa tarkoitettuna palkkana; 

2) voitto sellaisista arpajaisista, jotka, sen mu
kaan kuin erikseen on säädetty, toimeenpannaan 
poliisipiirin päällikön luvalla tai joiden toimeen
paneminen on sallittu ilman lupaa; 

3) alle 4 000 markan arvoinen voitto tavara
arpajaisasetuksen (824169) nojalla toimeenpan
nuista tavara-arpajaisista sekä muu alle 1 000 
markan arvoinen tavaravoitto ja enintään 50 
markan arvoinen muu voitto; sekä 

4) voitto, johon oikeuttavaa arpaa tai obligaa
tiota ei ole myyty tai jota ei ole peritty arpajais
ten toimeenpanijalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . Tätä lakia sovelletaan lu

vanvaraisista arpajaisista suoritettavaan voittoon, 
jos arpajaisten toimeenpanoaika on alkanut tä
män lain voimaantulon jälkeen, ja raha-arpajai
sista suoritettavaan voittoon, jos arvonta on ta
pahtunut tämän lain voimaantulon jälkeen, sa
moin kuin voittoon sellaisista muista arvonnoista, 
joihin erityinen lupa ei ole tarpeen, jos voitto on 
ollut ensimmäistä kertaa perittävänä tämän lain 
voimaantulon jälkeen. 




