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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arpajaisverolain väliaikai
sesta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että arpajaisvero menisi 
kokonaisuudessaan valtiolle vuonna 1987, kuten 
'mluvanakin vuonna. Vuonna 1986 väliaikaisesti 
;ovellettua arpajaisveron asteikkoa ehdotetaan so
vellettavaksi myös vuonna 1987. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioon vuo
delle 1987. Tarkoituksena on, että laki tulee 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Arpajaisverolain (259/70) 6 §:n mukaan arpa
iaisveron tuotosta 60 prosenttia meni kuluvan 
vuoden alkuun saakka valtiolle ja 40 prosenttia 
kunnille. Valtion ja kuntien väliseen verotulojen 
jaon järjestelyyn liittyen säädettiin vuoden 1986 
alusta väliaikaisesti voimaan tulleella lailla 
(1002/85), että arpajaisveron tuotto menee yk
sinomaan valtiolle. Muutos koski myös Ahvenan
maan maakunnan kunnille voimassa olevien 
säännösten mukaan tulevaa arpajaisvero-osuutta. 
Muutokset toteutettiin muuttamalla arpajaisvero
lain 1 §:n 1 momenttia ja jättämällä saman lain 
6 ja 10 § soveltamatta vuonna 1986. Lain 9 §:ään 
tehtiin veronsaajamuutosta vastaavat muutokset. 

Arpajaisveron asteikkoa muutettiin edellä mai
nitulla lailla vuoden 1986 alusta väliaikaisesti 
siten, että 20 prosentin suuruinen arpajaisvero 
peritään enintään 2 000 markan arvoisesta voitos
ta, 25 prosentin vero yli 2 000 markan, mutta 
enintään 20 000 markan arvoisesta voitosta ja 30 
prosentin suuruinen vero yli 20 000 markan, 
mutta enintään 200 000 markan arvoisesta voi
tosta. 
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Koska suurten voittojen lukumäärä viime vuo
sina on huomattavasti lisääntynyt, muutettiin 
asteikkoa myös vastaamaan nykyistä voittoraken
netta, ja yli 200 000 markan arvoisesta voitosta 
on peritty vuoden 1986 alusta 35 prosentin 
suuruinen arpajaisvero. 

Veroasteikon muutokset toteutettiin muutta
malla arpajaisverolain 4 §:n 1 momenttia. 

Ehdotetaan, että vuoden 1986 alusta voimaan 
tulleita väliaikaisia muutoksia sovellettaisiin myös 
vuonna 1987. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Arpajaisveron tuotto vuodelta 1985 oli noin 
203 miljoonaa markkaa. Veron tuoton ohjaami
nen kokonaan valtiolle vähentäisi kuntien verotu
loja noin 120 miljoonalla markalla vuonna 1987. 
Valtion verotulot kasvaisivat vastaavalla määrällä. 

Arpajaisveron asteikkomuutos lisäisi veron 
tuottoa arviolta muutamalla miljoonalla markal
la. 
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3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Tarkoituksena on, että laki saatettatsnn voi
maan vuoden 1987 alusta. Veroasteikkoa sovel
lettaisiin vuonna 1987 toimeenpannuissa arpajai
sissa tai raha-arpajaisissa saatuihin voittoihin. 
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4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyksei 
sä, jota on noudatettava säädettäessä kannen. 
vaksi veroa yhdeltä vuodelta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskur 
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetu 
arpajaisverolain (259/70) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 

näistä 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (622/78: 
näin kuuluviksi: 

1 § 
Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto

obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä 
saadusta voitosta on suoritettava valtiolle arpa
jaisveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Arpajaisvero on 20 prosenttia enintään 2 000 

markan arvoisesta voitosta, 25 prosenttia yli 
2 000 markan, mutta enintään 20 000 markan 
arvoisesta voitosta, 30 prosenttia yli 20 000 mar
kan, mutta enintään 200 000 markan arvoisesta 
voitosta sekä 3 5 prosenttia yli 200 000 markan 
arvoisesta voitosta. 

9 § 
Verovelvollinen, veronsaajan puolesta verotus-

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 1986 

asiamies sekä arpaptsten toimeenpanija saav~ 
hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan päl 
tökseen lääninoikeudelta noudattaen, mitä mm 
toksenhausta hallintoasioissa annetussa lais! 
( 1541 50) on säädetty. Lääninoikeuden arpajaisvc 
roasiassa antamaan päätökseen hakee kuitenki 
veronsaajan puolesta muutosta tarkastusasiamie: 
Verotusasiamiehen ja tarkastusasiamiehen val 
tusaika luetaan päätöksen tekemispäivästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikut 
ta 1987. 

Vuodelta 1987 kertyvään arpajaisveroon j 
vuodelta 1987 arpajaisten toimeenpanijoille t~ 
kaisin maksettavaan arpajaisveroon ei sovellet 
arpajaisverolain (259/70) 6 ja 10 §:ää, näist 
6 §:ää sellaisena kuin se on muutettuna 1 
päivänä elokuuta 1978 ja 3 päivänä joulukuut 
1982 annetuilla laeilla (622/78 ja 871/82). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko 01/tla 
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Lzite 1 

Laki 
arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti 10 päivänä huhtikuuta 1970 annetun 
arpajaisverolain (259/70) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti, 

näistä 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (622/78), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto

obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä 
saadusta voitosta on suoritettava valtiolle ja kun
nzlle arpajaisveroa sen mukaan, kuin tässä laissa 
säädetään. 

4 § 
Arpajaisvero on 20 prosenttia enintaan 1 000 

markan arvoisesta voitosta, 2 5 prosenttia yli 
1 000, mutta enintään 10 000 markan arvoisesta 
voitosta sekä 30 prosenttia yli 10 000 markan 
arvoisesta voitosta. 

6 § 
Arpajaisveron tuotosta menee 60 prosenttia 

valtiolle ja 40 prosenttza kunmlle. 
Verohallituksen määräyksestä veronkantoviran

omainen maksaa kunnzlle tulevat osuudet puo
livuosittain edellisenä vuotena toimitetun henki
kirjoituksen mukaisten asukaslukujen suhteessa. 

9 § 
Verovelvollinen, veronsaajien puolesta verotus

asiamies sekä arpajaisten toimeenpanija saavat 
hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan pää
tökseen lääninoikeudelta noudattaen, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa on 
säädetty. Lääninoikeuden arpajaisveroasiassa an
tamaan päätökseen hakee kuitenkin veronsaajien 
puolesta muutosta tarkastusasiamies. Verotusasia
miehen ja tarkastusasiamiehen valitusaika lue
taan päätöksen tekemispäivästä. 

Ehdotus 

1 § 
Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto

obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä 
saadusta voitosta on suoritettava valtiolle arpa
jaisveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Arpajaisvero on 20 prosenttia enintään 2 000 

markan arvoisesta voitosta, 25 prosenttia yli 
2 000 markan, mutta enintään 20 000 markan 
arvoisesta voitosta, 30 prosenttia yli 20 000 mar
kan, mutta enintään 200 000 markan arvoisesta 
voitosta sekä 35 prosenttza yli 200 000 markan 
arvoisesta voitosta. 

(6 §:ää ei sovelleta) 

9 § 
Verovelvollinen, veronsaa;an puolesta verotus

asiamies sekä arpajaisten toimeenpanija saavat 
hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan pää
tökseen lääninoikeudelta noudattaen, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154150) on säädetty. Lääninoikeuden arpajaisve
roasiassa antamaan päätökseen hakee kuitenkin 
veronsaajan puolesta muutosta tarkastusasiamies. 
Verotusasiamiehen ja tarkastusasiamiehen vali
tusaika luetaan päätöksen tekemispäivästä. 
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Voimassa oleva laki 

10 §. 
Ahvenanmaan maakuntaan kuuluvzlla kunnzl

la ei ole oikeutta 6 §:n mukaiseen arpajaisvero
osuuteen. 

jos arpajaisveron alaisen voiton tai palkinnon 
saaja on suorittanut voz'tosta tai palkinnosta kun
nal/isveroa Ahvenanmaan maakuntaan kuuluval
le kunnalle tai hänen tulojen vähäisyyden vuoksi 
ei ole määrätty sellaista kunnal/z'sveroa, makse
taan hänelle hakemuksesta takaisin 50 prosenttia 
voitosta menneestä arpajaisverosta. Tämän mo
mentin nojalla voiton saajzlle suoritetut määrät 
vähennetään puo/ivuotiskausittain kunnzlle 
6 §:n 2 momentin mukaan jaettavasta arpajais
vero-osuudesta. 

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä 
annetaan tämän lain mukaisen arpajaisveron kan
tamista tarkoittavat säännökset, voidaan asetuk
sella määrätä, että maakuntaan kuuluvat kunnat 
saavat 6 §:n mukaisen arpajaisvero-osuuden, jol
loin myös 2 momentin säännökset lakkaavat 
olemasta voimassa. Asetuksella annetaan tällöin 
myös tarpeelliset siirtymäsäännökset. 

Ehdotus 

{1 0 §:ää ei sovelleta) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1987. 

Vuodelta 1987 kertyvään arpajaisveroon ja 
vuodelta 1987 arpajaisten toimeenpanijoille ta
kaisin maksettavaan arpajaisveroon ei sovelleta 
arpajaisverolain (259170) 6 ja 10 §:ää, näistä 
6 §:ää sellaisena kuin se on muutettuna 11 
päivänä elokuuta 1978 ja 3 päivänä joulukuuta 
1982 annetutila laezlla (622178 ja 871/82). 
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Lzite 2 

Väliaikaisesti voimassa oleva laki 

Laki 
arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

1 § 
Suomessa järjestetyissä arpajaisissa tai palkinto

obligaatioiden arvonnassa taikka kotimaisten ur
heilu- tai eläinkilpailujen yhteydessä asianomai
sella luvalla toimeenpannussa vedonlyönnissä 
saadusta voitosta on suoritettava valtiolle arpa
jaisveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

4 § 
Arpajaisvero on 20 prosenttia enintään 2 000 

markan arvoisesta voitosta, 2 5 prosenttia yli 
2 000, mutta enintään 20 000 markan arvoisesta 
voitosta, 30 prosenttia yli 20 000, mutta enin
tään 200 000 markan arvoisesta voitosta sekä 3 5 
prosenttia yli 200 000 markan arvoisesta voitosta. 

9 § 
Verovelvollinen, veronsaajan puolesta verotus

asiamies sekä arpajaisten toimeenpanija saavat 
hakea muutosta arpajaisverotusta koskevaan pää
tökseen lääninoikeudelta noudattaen, mitä muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
( 154/50) on säädetty. Lääninoikeuden arpajaisve-

roasiassa antamaan päätökseen hakee kuitenkin 
veronsaajan puolesta muutosta tarkastusasiamies. 
Verotusasiamiehen ja tarkastusasiamiehen vali
tusaika luetaan päätöksen tekemispäivästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1986. Lakia sovelletaan luvanvaraisista arpajai
sista suoritettavaan voittoon, jos arpajaisten toi
meenpanoaika on ensimmäisen kerran alkanut 
lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen vuonna 
1986, ja raha-arpajaisista suoritettavaan voittoon, 
jos arvoota on tapahtunut lain voimaantulopäivä
nä tai sen jälkeen vuonna 1986, samoin kuin 
voittoon sellaisista muista arvonnoista, joihin 
erityinen lupa ei ole tarpeen, jos voitto on ollut 
ensimmäistä kertaa perittävänä lain voimaantulo
päivänä tai sen jälkeen vuonna 1986. 

Vuodelta 1986 kertyvään arpajaisveroon ja 
vuodelta 1986 arpajaisten toimeenpanijoille ta
kaisin ,maksettavaan arpajaisveroon ei sovelleta 
arpajais.verolain (259/70) 6 ja 10 §:ää, näistä 
6 §:ää sellaisena kuin se on muutettuna 11 
päivänä elokuuta 1978 ja 3 päivänä joulukuuta 
1982 annetuilla laeilla (622/78 ja 871182). 




