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Hallituksen esitys Eduskunnalle arpajaisverolaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että voimassa oleva 
arpajaisverolaki kumotaan ja korvataan uudel
la samannimisellä lailla. 

Uudistuksen tarkoituksena on muuttaa arpa
jais- ja pelitoiminnan eri muotojen verotus 
yhtenäisemmäksi, poistaa tulkintaongelmia, 
yksinkertaistaa veron laskemista ja suorittamis
ta sekä mahdollistaa tehokas veronkanto. Eh
dotetun lain merkittävimmät muutokset voi
massa olevaan järjestelmään ·verrattuna liitty
vät lain soveltamisalaan, verovelvollisuuteen, 
veron perusteeseen, veron määrään sekä veron 
suorittamatta jättämisen seuraamuksiin. 

Nykyinen voiton määrään perustuva, osin 

320093C 

progressiivinen verotus, ehdotetaan korvatta
vaksi toiminnan tuoton tai eräissä tapauksissa 
arpajaisissa jaettujen voittojen yhteenlasketun 
arvon perusteella määräytyvällä arpajaisverol
la. 

Ehdotus edellyttää myös muutoksia tulo- ja 
varallisuusverolakiin sekä leimaverolakiin. 

Ehdotuksessa on arpajais- ja pelimuotojen 
verokannat valittu siten, että eri arpajaisten 
toimeenpanijoiden nykyisin suorittamien vero
jen määrä ei olennaisesti muutu. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Vuonna 1971 voimaan tulleen arpajaisvero
lain (259/70) mukaan arpajaisveroa suoritetaan 
arpajaisista saadusta voitosta. Vero on luon
teeltaan voitosta tuloveron sijasta perittävä 
vero, jonka suorittaa arpajaisten toimeenpani
ja. Verovelvollinen on kuitenkin voitonsaaja. 
Laki säädettiin vuonna 1958 asetetun verolaki
komitean mietinnössä (komiteanmietintö 
1961 :4) tehdyn ehdotuksen mukaisena. Jarkoi
tuksena oli vapauttaa arpajaisvoitot tuloveros
ta pääasiassa voittojen ilmoittamisen valvon~ 
taan liittyvien ongelmien vuoksi ja saattaa ne 
erityisen arpajaisveron alaisiksi. Arpajaisvero
lain soveltamisalaan kuuluvat voitot on vastaa
vasti vapautettu tuloverosta. Alunperin arpa
jaisveron tuotosta meni 50 prosenttia valtiolle 
ja 50 prosenttia kunnille. Vuoden 1986 alusta 
lukien vero on suoritettu kokonaan valtiolle. 

Arpajaisina pidetään varsinaisten arpaja"is
laissa tarkoitettujen luvanvaraisten arpajaisten 
lisäksi myös muita arpajaisiin rinnastettavia 
arvontoja tai menettelyjä, joissa voitto riippuu 
osaksi tai kokonaan sattumasta ja joihin osal
listuminen ei ole maksullista. Tällaisia ovat 
esimerkiksi erilaiset aikakauslehdiss~ myynnin 
edistämiseksi järjestetyt arpajaiset. Verosta va
paita ovat kuitenkin voitot, joita on pidettävä 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suoritukses
ta taikka ennakkoperintälaissa (418/59) tarkoi
tettuna palkkana. Tällaisista voitoista verote
taan voitonsaajaa tulo- ja varallisuusverolain 
(1240/88) säännösten mukaisesti. 

Voiton arvosta riippuen arpajaisvero on por
rastetusti 20-35 prosenttia voiton arvosta. 
Verovapaita ovat alle l 000 markan suuruiset 
tavaravoitot ja enintään 50 markan suuruiset 
muut voitot. Tavaravoittona ei pidetä lahja
korttia eikä arvopaperia. Tavara-arpajaisase
tuksen (824/69) nojalla toimeenpannuista tava
ra-arpajaisista saadut alle 4 000 markan arvoi
set voitot ovat myös verovapaita. 

Vuonna 1982 saatettiin arpajaisverotuksen 
piiriin hevoskilpailujen yhteydessä toimeenpan
nusta vedonlyönnistä saadut voitot, jotka sii
hen asti olivat olleet tuloveron alaisia. Vero 
säädettiin 5 prosentiksi vedonlyöntiin sijoitet
tujen rahapanosten yhteismäärästä. Perusteen 
katsottiin yksittäisen voiton arvoa paremmin 

soveltuvan totalisaattoritoimintaan. Samana 
vuonna bingopelistä saatujen voittojen verotta
misessa luovuttiin yksittäisen voiton arvon 
perusteella määräytyvästä veros.ta ja siirryttiin 
bingotilaisuuksissa kuukauden aikana jaettujen 
voittojen yhteenlasketun arvon perusteella 
määräytyvään veroon. Vero on 5 prosenttia 
jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, 
johon ei iueta uuteen peliin käytettyä voittoa. 

Raha-automaattien, pelien ja pelilaitteiden 
pitämisestä suoritetaan kuukaudelta määräyty
vää leimaveroa leimaverolain 10 §:ri (1555/91) · 
säännösten mukaisesti. 

1.2. Arpajaistoiminta Suomessa 

Arpajaistoimintaa sääntelee arpajaislaki 
( 491 /65) ja joukko sen nojalla annettuja ase
tuksia. Arpajaislakia sovelletaan tavara- ja 
raha-arpajaisiin, vedonlyöntiin ja muuhun sel
laiseen toimintaan, jossa siihen maksua vastaan 
osallistuville· luvataan arpomisella tai muulla 
·sattumaan perustuvalla toimituksella määrättä
vä voitto. Arpajaisina pidetään myös sellaisten 
peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden pitä
mistä, joista pelaaja voi voittona saada rahaa, 
tavaraa tai muun rahanarvoisen etuuden. Ar
pajaisia voidaan toimeenpanna ainoastaan vi
ranomaisen luvalla varojen hankkimiseen yleis
hyödylliseen tarkoitukseen. 

Ahvenanmaan maakunnassa arpajaistoimin
ta kuuluu itsehallinnon piiriin. Arpajaisista on 
maakunnassa säädetty maakuntalailla (land
skapslag om lotterier, 10/66). Laki vastaa 
periaatteiltaan muualla Suomessa voimassa 
olevaa arpajaislakia. 

Arpajais- ja rahapelitoiminnan tuotot olivat 
vuonna 1990 noin 6 miljardia markkaa, josta 
jäi ylijäämänä yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi noin 2,3 miljardia markkaa. Ar
pajaistoiminnalla on siten huomattava merkitys 
tällaisen toiminnan rahoittamiselle. Valtaosa 
rahapelitoiminnasta muodostuu kolmen valta
kunnallisen pelijärjestäjän, Oy Veikkaus Ab:n, 
Raha-automaattiyhdistyksen ja Suomen Hip
pos ry:n yksinoikeudella harjoittamasta pelitoi
minnasta. Arpajaisveron tuotto valtiolle oli 233 
miljoonaa markkaa vuonna 1990. Raha-auto
maattiyhdistyksen raha-automaateista ja muis-
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ta rahapeleistä suorittamien leimaverojen mää
rä oli noin 38 miljoonaa markkaa. 

Oy Veikkaus Ab. Valtion omistamalla Oy 
Veikkaus Ab:llä on valtioneuvoston myöntä
män toimiluvan nojalla oikeus toimeenpanna 
raha-arpajaisia, urheilukilpailujen tuloksiin tai 
numeroiden arpomisiin liittyviä veikkauksia ja 
ennakolta toimeenpanna hevoskilpailujen tu
losten arvaamiseen liittyviä veikkauksia, valta
kunnallista raviveikkausta. Vuonna 1990 yhti
ön tuotot olivat 3,24 miljardia markkaa. Yhti
ön ylijäämäksi arvioitu määräraha otetaan 
vuosittain tulo- ja menoarvioon. Se käytetään 
urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä tieteen, 
taiteen ja nuorisokasvatustyön tukemiseen. 
Vuoden 1990 tuloksesta tilitettiin opetusminis
teriölle 1 101 miljoonaa markkaa. Valtiolle 
tilitetty osuus on 1970 ja 1980 -luvuilla ollut 
keskimäärin 37-40 prosenttia arpajaistoimin
nan tuotoista. Arpajaisveroja yhtiö suoritti 185 
miljoonaa markkaa vuonna 1990, mikä vastaa 
5, 7 prosenttia yhtiön tuotoista. 

Suomen Hippos ry. Toimilupa vedonlyönnin 
toimeenpanemiseen hevoskilpailujen yhteydessä 
on hevosjalostus-, ravi- ja ratsastusseurojen 
keskusjärjestöllä Suomen Hippos ry:llä. Yhdis
tyksen tarkoituksena on varojen hankkiminen 
hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurhei
lun tukemiseen. Vuonna 1990 yhdistyksen tuo
tot totalisaattoripeleistä ja ratakohtaisesta V4-
pelistä olivat 933 miljoonaa markkaa. Pelitoi
minnan tuotosta jaetaan valtiolle käytettäväksi 
hevoskasvatuksen edistämiseen ja hevosurhei
lun tukemiseen sekä Suomen Hippos ry:lle 16 
prosenttia. Valtion osuus on yksittäisten kilpai
lujen kokonaisvaihdosta riippuen 2-6 prosent
tia tuotosta. Loput 84 prosenttia jaetaan pe
laajille voittoina. V4-pelissä valtion ja yhdistyk
sen osuudet ovat korkeammat. Pelaajille mak
settavaan osuuteen sisältyy arpajaisvero. Valti
on osuus jaetaan tulo- ja menoarvioon otetta
van määrärahan kautta. Hevostalouden 
edistämiseen käytettävää valtionosuusjärjestel
mää on tarkoitus uusia siten, että varsarahat ja 
hevoskasvatusavustukset jakaa hevospelien lu
vansaaja ilman, että näitä varoja kierrätetään 
valtion talousarvion kautta. Vuonna 1990 Hip
pos ry:lle jäävä osuus oli noin 130 miljoonaa 
markkaa ja valtion osuus 49,8 miljoonaa mark
kaa. Arpajaisveroa yhdistys suoritti runsaat 46 
miljoonaa markkaa. 

Raha-automaattiyhdistys. Yksinoikeus peli
kasinotoimintaan sekä peliautomaattien, pelien 
ja pelilaitteiden pitämiseen, joista voi voittoina 

saada rahaa tai rahaan tai tavaraan Vaihdetta
via pe1imerkkejä, on tarkoitusta varten perus
tetulla julkisoikeudellisella yhdistyksellä, Raha
automaattiyhdistyksellä. Valtion tulo- ja meno
arvioon otetaan vuosittain yhdistyksen ylijää
mäksi arvioitua määrää vastaava määräraha. 
Sen valtioneuvosto jakaa sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esittelystä yleisen kansanterveyden, 
lastensuojelun, aistiviallisten, invalidien ja van
husten huollon, nuorisokasvatuksen kehittämi
sen, pelastuspalvelun, sosiaalisen lomatoimin
nan ja raittiustyön tai päihdehuollon alalla 
toimiville yleishyödyllisille yhteisöille. 

Yhdistyksen tuotto vuonna 1990 oli 1 563 
miljoonaa markkaa, josta raha-automaattien 
sekä niin sanottujen kasinopelien (ruletti- ja 
korttipelien) osuus oli 1 463 miljoonaa mark
kaa. Yhdistys harjoittaa lisäksi musiikkiauto
maattitoimintaa ja yksinoikeudella ajanvieteau
tomaattitoimintaa. Vuonna 1990 jaettiin avus
tuksina 921 miljoonaa markkaa, eli 60 prosent
tia toiminnan tuotoista, · 

Vuonna 1990 yhdistys suoritti veroa raha
automaateista ja kasinopeleistä noin 38 miljoo
naa markkaa, mikä vastaa 2,6 prosenttia tuo
toista. Muista pelinjärjestäjistä poiketen Raha
automaattiyhdistys suorittaa veronsa laitekoh-
taisena leimaverona. . 

Ålands Penningautomatförening. Ahvenan
maan maakunnassa raha-automaatti- ja ka
sinopelitoimintaa sekä vedonlyönnin toimeen
panoa hevoskilpailuissa ·harjoittaa maakunta
hallituksen myöntämän yksinoikeuden nojalla 
Ålands Penningautomatförening. Yhdistyksen 
tuotot rahapeleistä olivat 38,4 miljoonaa mark
kaa vuonna 1990. Musiikki- ja ajanvieteauto
maattien tuotto oli ·6,6 miljoonaa markkaa. 
Peli- ja automaattitoiminnan tuotoista noin 80 
prosenttia kertyi Suomen ja Ruotsin sekä 
Suomen ja Tallinnan välillä liikennöivillä mat
kustaja-aluksilla pidettävistä automaateista ja 
peleistä. Yhdistyksen puhdas tulo oli 16,3 
miljoonaa ma_rkkaa. Yhdistys on leimaverosta 
annetun maakuntalain, landskapslag om stäm
pelskatt (73/77), nojalla vapautettu automaat
tien ja pelien pitämistä koskevista lupapäätök
sistä määrättävästä leimaverosta. 

Tavara-arpajaiset; Tavara-arpajaisia voivat 
toimeenpanna yleishyödylliset yhteisöt. Koko
naan verovapaita ovat voitot arpajaisista; jotka 
toimeenpannaan poliisipiirin päällikön luvalla 
taikka jotka voidaan· toimeenpanna ilman lu
paa. Verovapaita ovat siten sellaisista arpajai
sista saadut voitot, joissa arpojen yhteenlasket-
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tu myyntihinta on enintään 20 000 markkaa ja 
jotka toimeenpannaan yhden poliisipiirin alueel
la. Lääninhallituksen luvalla toimeenpannuista 
arpajaisista, joista saadut 4 000 markkaa suu
remmat voitot ovat veronalaisia, kertyi vuonna 
1990 toimeenpanijoille tuottoa 26 miljoonaa 
markkaa, josta luvansaajille jäi käytettäväksi 
vajaat 10 miljoonaa markkaa. Arpajaisveroa 
tuollaisista arpajaisista suoritettiin runsaat 
300 000 markkaa. Vero vastaa alle 1,5 prosent
tia lääninhallituksen luvalla toimeenpantujen 
tavara-arpajaisten tuotosta. Kaikkien vuonna 
1990 järjestettyjen tavara-arpajaisten tuoton 
voidaan arvioida olleen yhteensä 40-50 mil
joonaa markkaa. 

Bingopeli. Lupa bingotoimintaa varten voi
daan myöntää yleishyödyllisille yhteisöille. Bin
go on etenkin urheiluseurojen suosima varain
hankintamuoto. Bingoharjoittajia toimi vuon
na 1990 runsaat 340, joista päivittäin toimivia 
bingohalleja oli noin 120. Toiminnan kokonais
tuotto vuonna 1990 oli 365 miljoonaa markkaa 
ja ylijäämä 36,3 miljoonaa markkaa. Arpajais
veroa bingoharjoittajat suorittivat 9,15 miljoo
naa markkaa, eli 2,5 prosenttia toiminnan 
tuotosta. 

Raha-automaattiyhdistyksen yksinoikeudes
ta pitää raha-automaatteja on säädetty poik
keuksia eräistä peliautomaateista ja pelilaitteis
ta annetussa asetuksessa (351/70). Yksinoikeu
teen eivät kuulu asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut 
ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 hankitut tavara
voittoja antavat automaatit, joita on vielä käy
tössä runsaat kaksisataa. Yksinoikeuden ulko
puolelle jäävät myös asetuksen 1 §:n 2 momen
tissa tarkoitetut käsin pyöritettävät onnenpyörät 
ja tivolissa tai ampumateltassa olevat pelilait
teet. Arpajaisina on pidettävä myös luvan 
hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämi
seen ja peliautomaattien pitämiseen annetun 
asetuksen (400/37) 2 §:ssä tarkoitettuja onnen
ja taitavuuspelejä, joissa voitto perustuu sattu
maan. Mainituista peleistä ja automaateista voi 
saada vain tavaravoittoja ja korkeimman voi
ton arvoksi on sisäasiainministeriön päätöksel
lä rajoitettu enintään 100 markkaa. Voitot ovat 
siten arpajaisverosta vapaita. 

Arpajaisverolakia sovelletaan edellä selostet
tujen arpajaisten lisäksi myös muista julkisesti 
järjestetyistä arvonnoista, arvaamisista, vedon
lyönneistä tai niihin verrattavista menettelyistä 
saatuihin voittoihin. Arpajaisverolain sovelta
misen edellytyksenä on arvonnan tai muun 
menettelyn julkisuus ja palkinnon saamisen 

riippuvuus osittain tai kokonaan sattumasta. 
Arpajaisverolain alaisia ovat esimerkiksi erilai
sissa arvaus- ja muissa kilpailuissa saadut 
voitot, joita järjestetään sanoma- ja aikakaus
lehdissä, messuilla, näyttelyissä, huvitilaisuuk
sissa, radiossa tai televisiossa. 

Uudenmaan Iääninverovirastolie on viime 
vuosina suoritettu arpajaisveroa keskimäärin 3 
miljoonaa markkaa vuodessa tällaisista arpa
jaisista. Verokertymän tähän ryhmään kuulu
vista arpajaisista voidaan arvioida olevan koko 
maassa noin 6 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Palkinto-obligaatioiden liikkeeseen laskemi
sesta on arpajaislain mukaan voimassa, mitä 
obligaatiolainoista on säädetty. Obligaatio- ja 
debentuurilainoista sekä muista joukkovelka
kirjalainoista annetulla lailla (553/69) on kiel
letty laskemasta liikkeelle joukkovelkakirjoja, 
joiden osalta koron lisäksi maksetaan arpomi
sen perusteella vain osalle velkakirjojen haiti
joista erityistä hyvitystä. Viimeksi mainittu laki 
ei koske valtion liikkeeseen laskemia joukko
velkakirjalainoja. Lain voimassa ollessa valtio 
ei kuitenkaan ole laskenut liikkeeseen palkinto
obligaatioita. 

1.3. Arpajaisverotus Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa 

Ruotsi. Ruotsin arpajaisverotuksessa sovelle
taan kolmea eri verotusmuotoa riippuen arpa
jaismuodosta. Yleislaki on lag om skatt på 
lotterivinster. Vero on pääsääntöisesti 30 pro
senttia voiton arvosta, johon vero sisältyy. 
V erovelvollinen on arpajaisten toimeenpanija. 
Tavaravoitot ovat lain mukaan verovapaita, 
samoin alle 100 kruunun määräiset raha voitot. 
Yleishyödyllisten yhteisöjen järjestämien arpa
jaisten palkinnot eivät myöskään ole veronalai
sia. Lain soveltamisalaan kuuluvat ennen muu
ta AB Tipstjänstin harjoittama veikkaustoimin
ta sekä Svenska Penninglotteriet AB:n harjoit
tama raha-arpajaistoiminta. Yhtiöt ovat val
tion omistamia ja niiden ylijäämä menee val
tiolle. Yhtiöt ovat tuloverotuksessa verovapaita 
muusta tulosta kuin kiinteistöstä saamastaan 
tulosta. Lakia sovelletaan lisäksi pankkien ja 
säästökassojen toimeenpanemiin arpajatsnn. 
Näissä arpajaisissa vero on 40 prosenttia voi
ton arvosta. Arpajaisvoitot on pitkälti vapau
tettu arpajaisverosta. Mainittujen arpajaisten 
lisäksi lakia sovelletaan vain arpajaislaissa tar
koitettuihin, aikakausjulkaisuissa tai radiossa 
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Jarjestettavnn kilpailuihin. Vuonna 1990 niitä 
järjesti yksi kustannusalan yritys. 

Hevoskilpailujen yhteydessä harjoitetun ve
donlyönnin verotuksesta on erikseen säädetty 
laissa lag. om totalisatorskatt. Vedonlyöntiä 
maassa harjoittaa Ab Trav och Galopp -nimi
nen osakeyhtiö, jonka ylijäämä menee.hevosur
heilulle. Verovelvollinen on vedonlyönnin har
joittaja. Veron määrä· on 1"1 prosenttia peli
panoksista 3,5 miljardiin kruunuun asti ja sen 
ylimenevältä osalta .8 prosenttia. 

Ruletti-, kortti~ ja nappapelejä sekä bingo
peliä koskee lag om skatt på spel. Verovelvol
linen on luvansaaja. Ruletti-, kortti- ja nappa
pelissä vero on 6 000 kruunua kuukaudessa 
pelipöytää kohden, jos pelipäiviä on viikossa 
vähintään kolme, ja 2 000 kruunua, jos pelipäi
viä on vähemmän. Jos lupa käsittää oikeuden 
pitää useampia pelipöytiä, veron määrää koro
tetaan 3 000 kruunulla sekä vielä 1 000 kruu
nulla pelipöytää kohden. Bingopelissä vero on 
3 prosenttia pelipanosten ja pääsymaksujen tai 
muiden pelimaksua vastaavien maksujen mää
rästä. Jos palkintona on pelkästään tavarapal
kintoja, toiminta on kuitenkin verovapaata. 

Ruotsin hallitus on antanut esityksen arpa
jaisverolainsäädännön muuttamiseksi ( 1991/ 
92:1 ). Päätavoitteena hankkeessa on ollut luo
da verojärjestelmä, joka olisi Svenska Penning
lotteriet AB:n, AB Tipstjänstin ja AB Trav och 
Galoppin välisen kilpailun sekä eri pelimuoto
jen kannalta neutraali. Esityksessä ehdotetaan 
korvattavaksi lag om totalisatorsskatt sekä lag 
om skatt på lotterivinster kahdella uudella 
lailla. Uuden yleisen arpajaisverolain, lag om 
lotteriskatt, mukaan vero olisi 35 prosenttia 
pelipanosten ja pelaajille rriaksettujen voittojen 
erotuksesta. .Lakia sovellettaisiin myös . AB 
Trav och Galoppin pelitoimintaan. Lain sovel
tamisalan ulkopuolelle jäisivät nykyisen arpa
jaisverolain alaiset pankkien ja säästökassojen 
järjestämät arpajaiset sekä· aikakausjulkaisuissa 
tai radiossa järjestettävät arpajaiset. Viimeksi 
mainittuja arpajaisia verotettaisiin pääosin ny
kyiseen tapaan ehdotetun uuden lain, lag om 
skatt på vinstsparande m.m., nojalla. Vero olisi 
30 prosenttia voiton arvosta, johon luettaisiin 
veron osuus. 

Vaikka lag om lotteriskatt olisi periaatteessa 
yleislaki, sen nojalla verotettaisiin vain mainit
tujen kolmen valtakunnallisen peliyhtiön arpa
jaisia. 

Norja. Veikkaustoimintaa Norjassa harjoit
taa Norsk Tippning A/S -niminen osakeyhtiö. 

Yhtiön osakkeita voi omistaa valtio ja halli
tuksen hyväksymät urheilujärjestöt Veikkaus

. voitot ovat verovapaita. 

Totalisaattoritoimintaa raviradoilla harjoit
tavat maatalousministeriön hyväksymät raviyh
distykset. Lisäksi Norsk Jockeyklubbilla on 
oikeus harjoittaa totalisaattoritoimintaa lauk
kakilpailuissa. Toiminnan ylijäämästä, koko
naistuotto vähennettynä jaetuilla voitoilla, 
maksetaan kaikista pelimuodoista 1,5 prosentin 
vero muun osuuden jäädessä hevosurheilulle. 

Raha-arpajaistoimintaa - Det norske Pen
gelotteri - harjoittaa erityinen komitea. Toi
minta on verovapaata. 

Tanska. Laajinta raha-arpajaistoimintaa, 
Klasselotteri, Tanskassa harjoittaa verominis
teriön alainen direktoraatti. Toiminnan ylijää
mä menee valtiolle. Voitot ovat verovapaita, 
mutta arpojen myyntihintaan sisältyy leimave
ro. Muista raha-arpajaisista, Varulotteriet ja 
Landsbrugslotteriet, joita toimeenpanee kaksi 
erillistä organisaatiota, veron määrä on 15 
prosenttia voitosta 200 kruunun ylittävältä 
osalta. 

Veikkaustoimintaa maassa harjoittaa Dansk 
Tipstjeneste A/S -niminen pääosin valtion 
omistama osakeyhtiö. Veikkausvoitosta suori
tetaan arpajaisveroa 15 prosenttia 200 kruunun 
ylittävältä osalta. 

Totalisaattoripelin liikevaihdosta suoritetaan 
veroa pelistä riippuen 1, 10 tai 15 prosenttia. 
Totalisaattorivoitot ovat saajan tuloverotukses
sa veronalaista tuloa. 

Pelikasinotoiminnasta ja sen verotuksesta on 
kesäkuussa 1990 annettu uudet lait. Pelikasino
toiminta on luvanvaraista, mutta toiminnan 
harjoittaminen ei ole rajoitettu varojen hank
kimiseen yleishyödyllisiin tarkoituksiin, vaan 
toimintaa voidaan harjoittaa tavanomaisena 
liiketoimintana. Pelikasinotoiminnasta suorite
taan erityistä veroa, jonka suuruus on 65 
prosenttia toiminnan ylijäämästä. Lisäksi ka
sinotoiminnasta saadut tulot ovat elinkeinotu
lona veronalaista tuloa. Kasinopeleistä saadut 
voitot ovat saajan tuloverotuksessa verovapai
ta. 

Tanskassa verotetaan Suomen tapaan myös 
muunlaisista julkisista maksuttomista arpajai
sista saaduista voitoista. Veron määrä on 15 
prosenttia 200 kruunun ylittävistä rahavoitois
ta ja 17,5 prosenttia muista voitoista. Voitot 
ovat tuloverotuksessa verovapaita. 
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2. Arpajais- ja pelitoiminnan ve
rotuksen uudistamisen tarve 

Nykyinen arpajaisverolaki perustuu vuonna 
1958 asetetun verolakikomitean mietintöön. 
Laki on sekä periaatteiltaan että teknisesti 
vanhentunut. 

Veron peruste. Alunperin arpajaisvero mää
räytyi kaikkien arpajaisverolain alaisten arpa
jaisten osalta yksittäisen voiton määrän perus
teella ja vero oli luonteeltaan tuloveron kor
vaava vero. Totalisaattoritoiminnan ja bingo
toiminnan verottamisesta lakiin tehtyjen muu
tosten jälkeen arpajais- ja raha-automaattitoi
minnan verotuksessa sovelletaan neljää eri 
perustetta. Yksittäisen voiton arvoa sovelletaan 
veron perusteena enää vain runsaaseen puoleen 
arpajais- ja pelitoiminnasta. 

Pääasiallinen veron peruste, yksittäisen voi
ton arvo, on siihen liittyvien voittojen määrää 
ja laatua koskevien verovapaussäännösten sekä 
veron porrastuksen johdosta vaikeaselkoinen, 
veron laskennan ja suorittamisen kannalta vai
valloinen ja johtaa tulkintatilanteisiin erityisesti 
voittojen arvostamisessa. Veron porrastus hait
taa veikkauspelitoiminnan kehittämistä. 

Verovelvollisuus. Vaikka verovelvollinen on 
muodollisesti voitonsaaja, veron suorittaa ar
pajaisten toimeenpanija, joka myös on yksin 
vastuussa veron suorittamisesta. Voitot suori
tetaan voittajille sellaisenaan veron periruisestä 
erillään, eikä voiton saajalla useinkaan ole edes 
käsitystä voittonsa veronalaisuudesta tai veron 
määrästä. Voittojen suoritustavasta johtuen ei 
arpajaisveron myöskään mielletä korvaavan 
tuloveroa. Voiton saajan pitäminen muodolli
sesti verovelvollisen asemassa ei ole enää tar
koituksenmukaista. 

Soveltamisala. Raha-automaattiyhdistyksen 
leimaverorasitus on kokonaan riippumaton yh
distyksen pelitoiminnan tuotoista. Muiden ar
pajaistoiminnan harjoittajien arpajaisverorasi
tus on joko välittömästi tai välillisesti yhtey
dessä toiminnan tuottojen määrään. Totalisaat
toritoiminnassa verorasitus riippuu suoraan lii
kevaihdon määrästä. Muissa arpajaismuodois
sa verorasitus riippuu voittojen arvosta ja 
määrästä, jotka ovat olennaisesti yhteydessä 
pelaajien pelihaluun ja siten toiminnan tuottoi
hin. 

Raha-automaateista saadut voitot olivat en
nen vuotta 1982 enintään 50 markan suuruisia, 
eli verovapaan rahavoiton määrää alhaisem
mat. Vuodesta 1982 ruletti- ja korttipelien 

voittojen enimmäismäärät ovat olleet yli 50 
markkaa. Vuonna 1985 korotettiin myös raha
automaattien suurimman sallitun voiton arvo 
100 markkaan. Tulkinnanvaraista on ollut, 
ovatko 50 markkaa suuremmat voitot arpajais
verolain alaisia voittoja. Koska laitteiden anta
mat yksittäiset voitot eivät rekisteröidy ja 
koska arpajaisverolaista lisäksi puuttuvat ar
viomaksuunpanoa koskevat säännökset, ei 
voittoja ole voitu verottaa. Yhdistyksen suorit
taman leimaveron määrä oli vielä 1980-luvun 
puoliväliin asti keskimäärin yli 5 prosenttia 
tuotoista. Vuoteen 1990 mennessä leimavero
rasitus on laskenut noin puoleen aiemmasta. 
Kehitys johtuu laitekohtaisen tuoton rahanar
von alenemista selvästi voimakkaammasta kas
vusta. 

Laitekohtaisen tuoton kasvuun on vaikutta
nut suurimpien voittojen korottamisen lisäksi 
automaattien kehittyminen ja 1980-luvun lopun 
poikkeuksellisen voimakas korkeasuhdanne, 
jolloin kotitalouksien käytettävissä olevat varat 
lisääntyivät. Yhdistys otti 1980-luvun puolivä
lissä käyttöön atk-tekniikkaan pohjautuvia ke
hittyneitä automaatteja, joissa myös suurimmat 
mahdolliset voitot ovat 100 markkaa. Pelien 
tuotto on perinteisiä pajatsopelejä huomatta
vasti korkeampi. Vuonna 1986 mekaanisten 
pajatsopelien osuus raha-automaateista oli 30 
prosenttia. Vuonna 1990 osuus oli enää 12,3 
prosenttia. Mekaanisten pajatsopelien tuotto 
oli kyseisenä vuonna vain 2,2 prosenttia koko
naistuotosta. Raha-automaattien tuotot ovat 
vuodesta 1985 kasvaneet 643 miljoonasta mar
kasta 1 362 miljoonaan markkaan vuonna 
1990, vaikka samana aikana automaattien lu
kumäärä on kasvanut vain 11 225 laitteesta 
12 400:aan. Laitteista menevän leimaveron 
määriä on 1970- ja 1980-luvuilla korotettu vain 
rahanarvon alenemista vastaavasti. 

Koska Raha-automaattiyhdistyksen verotus 
määräytyy leimaverolain perusteella, on yhdis
tyksen verorasitus alentunut nykyiseen tasoon. 
Koska on perusteltua, että arpajaisverorasitus 
jakautuu tasapuolisesti eri toimeenpanijoiden 
kesken, tulisi raha-automaattitoiminta saattaa 
arpajaisverotuksen alaiseksi. 

Raha-automaattiyhdistyksen verotuksen uu
distamiseen antaa erityisen syyn pelikasinotoi
minnan alkaminen. Lait arpajaislain ja rikoslain 
muuttamisesta (518/91 ja 519/91) tulivat voi
maan 1 päivänä toukokuuta 1991. Muutoksilla 
mahdollistettiin ruletti-, kortti- ja raha-auto
maattipelien ja muiden niihin verrattavien niin 
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sanottujen kasinopelien pitäminen nykyistä 
korkeammin panoksin erityisissä pelikasinois
sa. Toiminta on aloitettu vuoden 1991 joulu
kuussa. Yhdenmukaisuusnäkökohdat huo
mioon ottaen olisi tarkoituksenmukaista, että 
myös Raha-automaattiyhdistyksen pelit kuului
sivat arpajaisverolain soveltamisalaan. 

Antaessaan eduskunnalle esityksen peli
kasinotoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi 
(hall.es. 275/1990 vp.) hallitus ilmoitti, että 
eduskunnalle on tarkoitus antaa Raha-auto
maattiyhdistyksen pelitoiminnan verotuskohte
lua koskeva ehdotus arpajaisverolain muutta
mista koskevan esityksen yhteydessä. 

Suorittamatta jättämisen seuraamukset. Ar
pajaisverolain säännökset veron määräajassa 
suorittamatta jättämisestä ovat muihin veron 
määräämistä ja maksuunpanoa koskeviin lakei
hin verrattuna puutteelliset. Laista puuttuvat 
arviomaksuunpanoa ja veronkorotusta koske
vat säännökset, mikä on vaikeuttanut arpajais
verotuksen tehokasta valvontaa. Lisäksi veron
lisäyksen laskentatapa poikkeaa muiden vero
lakien vastaavista säännöksistä. 

Voimassa olevaan järjestelmään sisältyy 
myös arpajaisveron suorittamiseen, veron oi
kaisuun ja palauttamiseen, palautuskorkoon, kir
janpidon tarkastukseen, salassapitoon, huojen
nusmenettelyyn sekä muutoksenhakuun liittyviä, 
lähinnä teknisiä, lain vanhentumisesta johtuvia 
puutteellisuuksia. 

3. Ehdotetut muutokset 

3.1. Soveltamisala 

Aineellinen soveltamisala. Esityksen keskeise
nä periaatteellisena muutoksena nykyiseen ar
pajaisverojärjestelmään olisi siirtyminen voiton 
verottamisesta arpajaistoiminnan verottamiseen. 
Arpajaisvero olisi muutoksen jälkeen tuloveron 
korvaavan veron sijasta erityinen välillinen 
vero, ja verovelvollinen olisi voitonsaajan sijas
ta arpajaisten toimeenpanija. Lakia sovellettai
siin kaikkiin niihin arpajaisiin, joista saadut 
voitot nykyisen lain mukaan ovat arpajaisveron 
alaisia. Lisäksi lakia sovellettaisiin raha-auto
maatti- ja kasinopeleihin. 

Alueellinen soveltamisala. Arpajaisverolain 
soveltaminen vain Suomessa toimeenpantuihin 
arpajaisiin edellyttäisi, että esimerkiksi laivoissa 
olevien automaattien osalta voitaisiin selvittää, 
mikä osa niiden tuotoista on kertynyt aluksen 

ollessa Suomen aluevesillä. Tämä ei ole käy
tännössä mahdollista. Myös muiden aluksilla 
toimeenpantavien arpajaisten osalta saattaa 
syntyä epätietoisuutta, milloin arpajaiset on 
järjestetty Suomessa. Kun arpojen myyntiä on 
suunniteltu järjestettäväksi myös kansainvälisil
lä lennoilla olevissa matkustajakoneissa, esityk
sessä ehdotetaan, että lakia sovellettaisiin suo
malaisella vesi- ja ilma-aluksella toimeenpan
tuihin arpajaisiin ja peleihin silloinkin, kun alus 
on Suomen alueen ulkopuolella. 

3.2. Veron peruste 

Arpajaisverojärjestelmän selkeys ja ymmär
rettävyys riippuu olennaisesti veron perustees
ta. Veron perusteen tulisi olla yksiselitteinen, 
veron määrän verovelvollisen helposti lasketta
vissa, suoritusten vaivattomasti selvitettävissä 
ja todettavissa. Järjestelmän tulisi myös mah
dollistaa veron suoritus kuukausittain ja sovel
tua atk-pohjaiseen veron kannonvalvontaan. 
Arpajaisveroasteen tulisi olla toimeenpanijoi
den kesken nykyistä yhdenmukaisempi ja edun
saajat huomioon ottaen samalla melko alhai
nen. 

Tavoiteltavana olisi pidettävä nykyisten nel
jän eri veroperusteen vähentämistä yhteen tai 
enintään kahteen. Etenkin Oy Veikkaus Ab, 
Suomen Hippos ry ja Raha-automaattiyhdistys 
tulisi saattaa samanlaisen verokohtelun piiriin. 
Erilainen veroperuste saattaa ajan myötä joh
taa pelinjärjestäjien epätasa-arvoiseen verokoh
teluun. 

Esityksessä ehdotetaan siirryttäväksi yksinoi
keudella arpajaisia toimeenpanevien verovel
vollisten osalta toiminnan tuottoon perustuvaan 
verotukseen. Tuotto merkitsisi Oy Veikkaus 
Ab:n ja Suomen Hippos ry:n kohdalla arvon
taan, veikkaukseen ja vedonlyöntiin sijoitettu
jen rahapanosten yhteismäärää, kun raha-au
tomaatti- ja kasinopeleissä tuottona olisi pidet
tävä kirjanpidollisestikin tuottona käsiteltävää 
automaatteihin sijoitettujen rahapanosten ja 
jaettujen voittojen erotusta, eli bruttotuottoa. 
Tuottoon perustuva arpajaisvero on katsottu 
Oy Veikkaus Ab:ssä, Suomen Hippos ry:ssä ja 
Raha-automaattiyhdistyksessä parhaiten sovel
tuvaksi arpajaisverotuksen perusteeksi. 

Tuotto veron perusteena ei soveltuisi palkin
to~obligaatioiden arvonnan verottamiseen. Ar
vopaperimarkkinalainsäädännön tarkistamista 
valmistelemaan oikeusministeriössä vuonna 
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1990 asetettu arvopaperimarkkinatoimikunta 
on muun muassa ehdottanut (komiteanmietin
tö 1991 :48), että arpajaislakiin otettaisiin sään
nös, jolla kiellettäisiin palkinto-obligaatioiden 
liikkeeseen laskeminen. Kielto koskisi myös 
valtion liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjo
ja, ja se on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1993 alusta lukien. Koska ennen tuota ajan
kohtaa ei palkinto-obligaatioita laskettane liik
keeseen, ei niitä koskeva erityissäännös ole 
tarpeen. 

Myös tavara-arpajaisia ehdotetaan verotetta
vaksi tuoton perusteella. Nykyisin vain noin 
kolmanneksessa lääninhallituksen luvalla toi
meenpannuista tavara-arpajaisista on ve
ronalaisia yli 4 000 markan suuruisia voittoja. 
Siirtyminen tuoton perusteella määräytyvään 
veroon merkitsisi verorasituksen tasaista jakau
tumista toimeenpanijoiden kesken. 

Bingopeliä ehdotetaan verotettavaksi voi
massa olevan järjestelmän mukaisesti jaettujen 
voittojen yhteenlasketun arvon perusteella. 
Voittojen yhteenlaskettua arvoa on pidetty 
käytännöllisenä ja bingotoimintaan soveltuva
na perusteena eikä toiminnan harjoittajien tai 
verohallinnon taholla ole nykyisin veron perus
teeseen liittyviä kehittämistarpeita. 

Muita arpajaisiin rinnastettavia menettelyjä 
ehdotetaan verotettavaksi myös voittojen yh
teenlasketun arvon perusteella. Näistä arpajai
sista ei yleensä ole järjestäjälleen välitöntä 
tuloa, eivätkä muut perusteet sen vuoksi niihin 
sovellu. 

3.3. Veroaste 

Arpajaisvero ei saisi rajoittaa arpaJaisten 
toimeenpanijoiden varainkeruuta yleishyödylli
siin tarkoituksiin. Toimeenpanijoita ei tulisi 
perusteettomasti asettaa eriarvoiseen asemaan. 
Keskinäisellä kilpailulla ei veroasteen valinnas
sa ole olennaista merkitystä veroasteen alhai
suuden ja toiminnan harjoittajien pelien eriyty
misen vuoksi. 

Vuonna 1990 veron osuus prosentteina liike
vaihdosta oli Oy Veikkaus Ab:llä 5,7, Raha
automaattiyhdistyksellä 0,4, Suomen Hippos 
ry:llä 5, Bingotoiminnassa 2,5 ja tavara-arpa
jaisissa 1 ,3. 

Verorasituksen vertaaminen suhteessa liike
vaihtoon on totalisaattoritoiminnan ja raha
automaattitoiminnan kohdalla niiden korkean 
voitonjakosuhteen takia epäedullista. Voittaina 
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jaettava osuus voidaan arpaJarstOimmnassa 
nähdä eräänlaisena välttämättömänä läpikul
kueränä, jota ei ole verorasituksen vertailussa 
otettava lukuun. Erilainen voitonjakosuhde 
voidaan paremmin ottaa huomioon vertaamal
la verojen määrää bruttotuottoon. Arpajaistoi
minnan tarkoitus huomioon ottaen voidaan 
silmällä pitää myös verojen suhdetta edunsaa
jille jaettavissa olevaan ylijäämään. Valtion 
tulo- ja menoarviossa vuodelle 1992 on valtion 
osuudeksi veikkauksen ja raha-arpajaisten voit
tovaroista arvioitu 1 379 miljoonaa markkaa, 
Raha-automaattiyhdistyksen ylijäämäksi 1 095 
miljoonaa markkaa ja valtion osuudeksi vedon
lyönnistä hevoskilpailuissa saadusta tulosta 51 
miljoonaa markkaa. 

Oy Veikkaus Ab:lla veron osuus prosentteina 
bruttotuotosta oli 9,6 ja ylijäämästä ennen 
veroa 13, 1. Raha-automaattiyhdistyksellä vas
taavat osuudet olivat 2,6 ja 4, Suomen Hippos 
ry:llä 20,6 ja 27,7, bingotoiminnassa 5 ja 20,1 
sekä tavara-arpajaisissa 2,3 ja 3,5. 

Vedonlyönti hevoskilpailuissa. Totalisaattori
toiminnassa vaikuttaa pelaajan voittomahdolli
suuksiin muita rahapelejä enemmän pelaajan 
asiantuntemus. Pelaajat ovat yleensä hyvin 
selvillä voittosuhteista ja sijoitusten kannatta
vuudesta sekä myös arpajaisveron vaikutukses
ta pelaamisen kannattavuuteen. Toiminnan on 
myös muualla todettu edellyttävän korkeata 
voitonjakoprosenttia. Nykyinen 5 prosentin ve
roaste on ollut voimassa vuodesta 1982 lähtien 
ja tilanteeseen on sopeuduttu. Nykyisen veron 
perusteen säilyessä ennallaan syitä veroasteen
kaan tarkistamiseen ei ole. Hevoskilpailujen 
yhteydessä toimeenpannusta vedonlyönnistä 
vero ehdotetaan säilytettäväksi nykyisenä 5 
prosenttina tuotoista. 

Oy Veikkaus Ab:n pelitoiminta. Yhtiön ny
kyisin suorittama arpajaisvero on 5,7 prosent
tia toiminnan tuotoista. Suomen Hippos ry:n 
veroastetta korkeampaa veroastetta voidaan 
perustella huomattavasti alhaisemmalla keski
määräisellä voitonjakosuhteella, jolloin edun
saajien käytettävissä oleva osuus on suhteelli
sesti korkeampi. Yhtiön veroasteen korotta
minenkaan ei olisi perusteltua, koska yhtiön 
suorittamien verojen osuus koko arpajaistoi
minnan verokertymästä on 65 prosenttia sa
malla, kun yhtiön osuus toiminnan tuotoista 
on 53 prosenttia. Arpajaisveroaste yhtiön eri 
peleistä vaihtelee 3:sta 12 prosenttiin. Oy Veik
kaus Ab:n veroasteeksi ehdotetaan 5 prosenttia 
arpajaisten tuotosta. 
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Raha-automaatti- ja kasinopelitoiminta. Ra
ha-automaattiyhdistyksen pelitoiminnan suo
tuisan kehityksen vuoksi on yhdistyksen leima
verorasitus 1980-luvun jälkipuoliskolla laske
nut yli viidestä prosentista nykyiseen 2,6 pro
senttiin. Arpajaisverotuksen kehittämisen edel
lytyksenä kuitenkin on, että raha-automaatti
ja kasinopelitoiminnan verotus ei poikkea mui
den yksinoikeudella pelitoimintaa järjestävien 
yhteisöjen verotuksesta. Siirtymävaiheessa, jol
loin verotusmuoto yhdenmukaistuu ja yhdis
tyksen verotuksessa siirryttäisiin leimaverotuk
sesta uuden arpajaisverolain säännösten mu
kaan toimiteitavaan pelitoiminnan verottami
·seen, olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista yh
denmukaistaa veroastetta vain pelikasinossa 
pelattavien pelien osalta, koska toiminnan aloi
tus .ajoittuu lähelle uuden arpajaisverolain voi
maantuloa. Pelikasinopelien veroasteeksi ehdo
tetaan 5 prosenttia, muiden raha-automaattien 
ja pelien veroasteena olisi sen sijaan 3 prosent
tia tuotosta, jolloin muutoksilla ei olisi olen
naista vaikutusta yhdistyksen tai sen edunsaa
jien taloudelliseen asemaan. 

Tavoitteena on, että yksinoikeudella harjoi
tettavan pelitoiminnan veroaste myöhemmin 
yhdenmukaistetaan. 

Bingopeli. Bingotoiminnan verotus ehdote
taan säilytettäväksi nykyisellään. 

Tavara-arpajaiset. Tavara-arpajaiset ovat tä
hän asti olleet arpajaisverotuksessa voittojen 
laajan verovapauden johdosta muita edullisem
massa asemassa. Vuonna 1990 lääninhallituk
sen luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisis
ta vero oli 1,3 prosenttia arpajaisten tuotosta. 
Tavara-arpajaisten veroasteeksi ehdotetaan 1,5 
prosenttia arpajaisten tuotosta. 

Muut arpajaisiin rinnastettavat menettely!. 
Koska ehdotuksen mukaan verovelvollinen ei 
enää olisi voitonsaaja, ei arpajaisveron porras
tamiselle voiton määrän mukaan olisi perustet
ta. Koska muita kuin edellä tarkoitettuja arpa
jaisia ei toimeenpanna varojen keräämiseen 
yleishyödylliseen tarkoitukseen, ehdotetaan ar
pajaisiin rinnastettavien menettelyjen veroas
teeksi 30 prosenttia jaettujen voittojen yhteen
lasketusta arvosta. 

3.4. Poikkeukset veronalaisuudesta 

Vähäiset arpajaiset. Kun vero määräytyisi 
arpajaisten tuoton taikka voittojen yhteismää
rän perusteella, ei yksittäisten voittojen arvolla, 

laadulla eikä myöskään arvan myymättä jää
misellä olisi vaikutusta veronalaisuuteen. Veron 
periminen arpajaisista, joista verokertymä on 
vähäinen verrattuna suorittamisen valvonnasta 
verohallinnolle aiheutuviin kustannuksiin, ei 
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Sen 
vuoksi esityksessä ehdotetaan, että veroa ei 
olisi suoritettava, jos kalenterikuukaudelta suo
ritettava veromäärä olisi vähemmän kuin 300 
markkaa. 

Verosta vapaita olisivat siten yksittäiset ta
vara-arpajaiset, joiden tuotto on vähemmän 
kuin 20 000 markkaa sekä arpajaisiin rinnas
tettavat menettelyt, joissa jaettujen voittojen 
yhteenlaskettu arvo on alle 1 000 markkaa. 
Lisäksi verovapaita olisivat sellaiset satunnai
sesti järjestetyt bingotilaisuudet, joissa jaettujen 
voittojen yhteenlaskettu arvo olisi alle 6 000 
markkaa. 

Tavara-arpajaisista jäisivät verovapaiksi ny
kyisinkin kokonaan verovapaat tavara-arpajai
set. Lisäksi verovapaus laajenisi koskemaan 
myös niitä tavara-arpajaisia, joissa myynnissä 
olevien arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on 
yli 20 000 markkaa, mutta joista kertynyt 
tuotto on kuitenkin alle 20 000 markkaa. 

Muiden menettelyjen verovapaus laajenisi 
koskemaan kaikkia yli 50 markan arvoisia 
voittoja arpajaisissa, joissa jaettujen voittojen 
yhteenlaskettu arvo on alle 1 000 markkaa. 

Tavaravoittoja antavat automaalit ja pelit. 
Myös tavaravoittoja antavat automaatit, peli
laitteet ja pelit ehdotetaan vapautettavaksi ar
pajaisverosta. Tällaisia ovat eräistä peliauto
maateista ja pelilaitteista annetussa asetuksessa 
tarkoitetut, ennen 1 päivää kesäkuuta 1970 
hankitut tavaravoittoja antavat automaatit, kä
sin pyöritettävät onnenpyörät ja tivolissa tai 
ampumateltassa olevat pelilaitteet sekä niin 
sanotut onnen- ja taitavuuspelit, joissa voitto 
perustuu sattumaan. Näistä peleistä tai laitteis
ta saatavat voitot ovat nykyisin arpajaisverosta 
vapaita. Edellä tarkoitettuja laitteita ja pelejä 
voidaan pitää poliisiviranomaisen luvalla. Lu
papäätöksen yhteydessä niistä peritään kuu
kausileimavero leimaverolain säännösten mu
kaisesti. 

Kansainvälisellä sopimuksella verosta vapau
tetut arpajaiset. Arpajaisverotuksen osalta on 
Suomen verottamisoikeutta rajoitettu Suomen 
ja Ruotsin vuonna 1979 tekemällä automaatti
peliä Suomen ja Ruotsin välillä säännöllisessä 
linjaliikenteessä olevilla matkustaja-aluksilla 
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koskevalla sopimuksella (SopS 59/79). Sopi
muksen 4 artiklan mukaan "km:npikin osapuoli 
sitoutuu olemaan perimättä veroa tai maksua 
automaattipelistä, jota harjoitetaan tämän so
pimuksen-mukaisesti sen merialueella aluksella, 
jota ei ole rekisteröity sopimuspuoleh alueella". 
Lakiin ehdotetaan otettavaksi verovapaussään
nös arpajaisista, joiden osalta kansainvälisellä 
sopimuksella on vastavuoroisesti luovuttu ve
rottamisoikeudesta. 

3.5. Veron suorittaminen, ilmoittamis
velvollisuus ja oikaisu 

Veron suorittamisen yksinkertaistamiseksi 
esityksessä ehdotetaan, että vero suoritettaisiin 
kuukauden ajanjaksolta." · · 

Säännönmukaisista arpajaisverotilityksistä, 
joista nykyisin säädetään arpajaisveroasetuk
sessa (908/78), ehdotetaan luovuttavaksi. Ve
ron perusteen muut-tuessa selkeämmäksi ei sel
vityksiä yksittäisten voittojen arvosta enää -tar
vittaisi. Tarvittavat tiedot voitaisiin antaa ar
pajaisveron suorittamisen yhteydessä arpajais
veron tilillepanokortilla. Lääninveroviraston 
pyynnöstä olisi verovelvollisen kuitenkin annet
tava erikseen tilitys. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös vero
velvollisen oikeudesta oma-aloitteisesti vähen
tää liikaa suoritettu vero myöhempien suoritus-
ten yhteydessä. · 

3.6. Suorittamatta jättämisen seuraamukset 

Nykyisessä arpajaisverolaissa ei ole säännök
siä veron korotuksesta eikä arviomaksuun
panosta. Yleensä verolait antavat mahdollisuu
den veron korottamiseen silloin, kun vero orr 
jätetty stiorittamatta tai on suoritettu myöhäs
sä, samoin kuin veron maksuunpanemiseen 
arvioimalla, jos maksuvelvollinen on jättänyt 
veron suorittamatta eikä kehotuksesta huoli
matta ole antanut veronkantoviranomaiselle 
maksuunpanoa varten tarvittavia tietoja. 

Nykyisen lain mukaan veronlisäys maksuun
pannaan jokaiselta kalenterikuukaudelta sen 
kuukauden päätymisestä lukien, jona vero olisi 
pitänyt maksaa. Muiden verolakien mukaan 
veronlisäys lasketaan maksukuukauden alusta 
lukien, jolloin suorituksen vähäinenkin myö
hästyminen seuraamuksitta estyy. 

Koska mainitut puutteellisuudet nykyisin es-

tävät tehokkaan veronkannon, ehdotetaan la
kiin otettavaksi asianomaiset säännökset. 

3.7. Arpajaisverosta vapauttaminen 

Voimassa olevan lain mukaan vain mak
suunpannusta arpajaisverosta· voidaan myön
tää vapautus. Ehdotuksen muka<;1n myös oma
aloitteisesti suoritetusta arpajaisverosta voitai
siin myöntää huojennus. 

3.8. Muut ehdotukset 

Lisäksi ehdotetaan lähinnä teknisluonteisia · 
muutoksia muun ohessa kirjanpidon tarkastuk
seen, mak!')uunpanon oikaisuun, arpajaisveron 
palauttamiseen, muutoksenhakuun, palautus
korkoon sekä salassapitoon. 

4. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti 3I päivänä tam
mikuuta I99I työryhmän, jonka tehtävänä oli 
tehdä ehdotus arpajaisverolainsäädännön im
distamiseksi. Toimeksiannon mukaan työryh
män tuli ehdotuksessaan ottaa huomioon ny
kyisen arpajaisverolain soveltamisalan määrit
telyyn ja veron suorittamatta jättämisen seu
raamuksiin liittyvät puutteellisuudet sekä arpa
jais- ja pelitoiminnan kehittymisestä johtuvat 
muut muutostarpeet erityisesti verovelvollisuu
den, veron perusteen ja tason sekä ulkomaisten 
pelijärjestäjien aseman osalta. Ehdotuksessa oli 
otettava huomioon, että arpajaisveron tuoton 
määrä ei saa oleellisesti nykyisestä muuttua. 

Arpajaisverotyöryhmän 30 päivänä syyskuu
ta 199I päivätyssä muistiossa (Valtiovarainmi
nisteriön työryhmämuistiaita 199I :20) ehdotet
tiin nykyinen arpajaisverolaki sekä eräät leima
verolain säännökset korvattaviksi uudella arpa
jaisverolailla. Työryhmässä olivat pelitoimin
nan harjoittajista edustettuina Oy Veikkaus Ab 
ja Raha-automaattiyhdistys. Lisäksi työryh
mässä olivat kuultavina Suomen Hippos ry 
sekä Suomen Bingojärjestöjen Keskusliitto ry. 
Työryhmän muistiosta hankittiin lausunnot I9 
viranomaiselta ja järjestöltä. Esitys perustuu 
arpajaisverotyöryhmän ehdotuksiin ja lausun
tokierroksen yhteydessä esille tulleisiin näkö-
kohtiin. · 
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5. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset · 

Raha-automaattiyhdistyksen rahapeleistä 
suorittama vero lisääntyy vuoden 1990 tilan
teeseen verrattuna noin. 8 miijoonalla markalla 
eli 20 prosentilla siirryttäessä leimaverotuksesta 
arpajaisverotukseen. Koko pelitoimintaa kos
keva veroasteen korottaminen viiteen prosent
tiin tuotosta merkitsisi veroasteen nousua lähes 
kaksinkertaiseksi vuoden 1990 tasosta. Raha
automaattien ja kasinopelien verotuksen perus
teena käytettävän tuoton erilaisen määrittelyn 
vuoksi näiden pelien verotus jäisi edelleenkin 
muiden valtakunnallisten arpajaistoiminnan 
harjoittajien verotusta selvästi lievemmäksi. 

Oy Veikkaus Ab:n veroasteen alentamisen 
vaikutuksesta yhtiön pelien vaihto lisääntynee, 
minkä johdosta ehdotus ei alenna yhtiön arpa
jaisveron tuottoa. Lisääntyvän myynnin vaiku-

tuksesta myös yhtiön valtiolle suorittama yli
jäämä kasvaa. 

Muutoksen vaikutuksesta Ålands Penning
automatförening suorittaisi arpajaisveroa vuo
den 1990 tilanteen mukaan noin miljoona 
markkaa, jolloin yhdistyksen ylijäämä alenisi 
noin 6 prosentilla. 

Ehdotettujen muutosten johdosta arpajais- ja 
pelitoiminnasta valtiolle kertyvän veron tuotto 
pysyisi nykyisellä tasollaan. 

6. Esityksen organisatoriset 
vaikutukset 

Siirtyminen nykyistä selkeämpään veron pe
rusteeseen ja yksinkertaisempaan veron suorit
tamistapaan vähentää jossain määrin sekä ve
rohallinnon että arpajaisten toimeenpanijoiden 
työmäärää. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Arpajaisverolaki 

1 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin Suo
messa toimeenpantaviin arpajaisiin. Lakia so
vellettaisiin myös arpajaisiin, jotka toimeen
pannaan suomalaisella vesi- ja ilma-aluksella, 
silloinkin kun alus on Suomen alueen ulkopuo
lella. 

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentissa 
määriteltäisiin arpajaisten käsite. Lakia sovel
lettaisiin periaatteessa kaikkiin niihin arpajai
siin, joista saadut voitot nykyisen arpajaisvero
lain 1 §:n mukaan ovat arpajaisveron alaisia. 
Lisäksi lakia sovellettaisiin nimenomaisesti 
myös peliautomaattien, pelilaitteiden ja pelien 
pitämiseen, joista voi saada voittona rahaa tai 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä. Selkeyden vuoksi momentin 1 koh
dassa lueteltaisiin erikseen kaikki arpajaislaissa 
tarkoitetut yksinoikeudella tai viranomaisen 
luvalla toimeenpantavat arpajaiset. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdassa määriteltäi
siin arpajaisiksi myös muut arvonnat ja niihin 
rinnastettavat menettelyt joista voi voittona 
saada rahaa tai rahanarvoisen etuuden. Kysees-

sä on yleissäännös voimassa olevan arpajaisve
rolain 1 §:n 2 momentin tapaan. Veronalaisina 
arpajaisina ei 2 kohdan mukaan pidettäisi 
menettelyä, josta saatua etuutta on pidettävä 
kohtuullisena vastikkeena jostakin suoritukses
ta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palk
kana. Ne eivät ole käsitteellisesti arpajaisia, ja 
niistä saadut voitot on myös voimassa olevan 
arpajaisverolain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
säädetty arpajaisverosta vapaiksi. Tällaiset voi
tot olisivat nykyiseen tapaan voitonsaajan ve
ronalaista tuloa. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin arpa
jaisten tuotto, jonka perusteella vero lain 4 §:n 
mukaan pääsääntöisesti määräytyisi. Tuottona 
pidettäisiin kaikkien arpajaisiin osallistumiseksi 
tehtyjen suoritusten yhteismäärää. Säännökses
sä on tällaisina suorituksina lueteltu myydyistä 
arvoista kertynyt kokonaistulo ja arvontaan, 
veikkaukseen sekä vedonlyöntiin sijoitettujen 
rahapanosten yhteismäärä. Peliautomaattien, 
pelien ja pelilaitteiden tuottona pidettäisiin 
kuitenkin rahapanosten yhteismäärän ja pelaa
jille jaettujen voittojen erotusta. Säännöksellä 
tarkoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja 
Ålands Penningautomatföreningin automaatti
ja kasinopelitoimintaa. Suorituksia, jotka eivät 
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oikeuta arpajaisiin osallistumiseen, ei luettaisi 
veron perusteena olevaan tuottoon. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin voiton 
arvo. Voiton arvona pidettäisiin nykyiseen ta
paan voiton määrää tai hyödykkeen hankinta
hintaa. Jos perustetta ei voida soveltaa, voiton 
arvo olisi todennäköinen luovutushinta, esi
merkiksi silloin, kun arpajaisten toimeenpanija 
on saanut tavara- tai muun voiton käypää 
hintaa selvästi alemmasta hinnasta siihen liit
tyvän mainosarvon vuoksi. 

3 §. Verovelvollisuus. Verovelvollinen olisi 
yksinomaan arpajaisten toimeenpanija. Kun 
vero määräytyisi tuoton tai jaettujen voittojen 
yhteismäärän perusteella, ei voiton saajaa voi
da enää muodollisestikaan pitää verovelvollise
na. 

Jos toimeenpanijoita on useita, olisi kukin 
erikseen vastuussa veron kokonaismäärästä. 

4 §. Veron peruste ja verokanta. Yksinoikeu
della toimeenpantavista arpajaisista vero olisi 5 
prosenttia 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
arpajaisten tuotosta. Muualla kuin pelikasinos
sa pidettävistä peliautomaateista, pelilaitteista 
ja peleistä vero olisi 3 prosenttia tuotosta. 

Yksinoikeudella toimeenpantavilla arpajaisil
la lainkohdassa tarkoitetaan arpajaislain 
3 §:ssä tarkoitettuja erilajisia arpajaisia, joihin 
kuhunkin sanotun pykälän 4 momentin mu
kaan saadaan myöntää samaksi ajaksi vain 
yksi lupa. Yksinoikeus lainkohdassa tarkoitet
tujen arpajaisten toimeenpanemiseen on tällä 
hetkellä myönnetty Oy Veikkaus Ab:lle, Suo
men Hippos ry:lle ja Raha-automaattiyhdistyk
selle. Ålands Penningautomatföreningin yksin
oikeus perustuu maakuntalakiin. 

Tavara-arpajaisista vero olisi 1,5 prosenttia 
arpajaisten tuotosta. Tavara-arpajaisilla tarkoi
tetaan tavara-arpajaisasetuksessa ja Ahvenan
maan maakunnassa voimassa olevassa maa
kuntalaissa, landskapslag om lotterier, tarkoi
tettuja tavara-arpajaisia. 

Bingopelistä vero olisi 5 prosenttia jaettujen 
voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei 
luettaisi uuteen peliin käytettyä voittoa. 

Muissa arpajaisissa arpajaisvero olisi 30 pro
senttia voittojen yhteenlasketusta arvosta. 
Säännöstä sovellettaisiin ehdotetun 2 §:n 1 mo
mentin 2 kohdassa tarkoitettuihin menettelyi
hin, joista suurimman osan muodostavat erilai
set mainos- ja myynninedistämistarkoituksessa 
toimeenpannut arpajaiset. Myös arpajaislain 
mukaisia luvanvaraisia arpajaisia toimeenpane-

vien yhteisöjen olisi sit~n suoritettava 30 pro
senttia voittojen yhteenlasketusta arvosta tähän 
ryhmään kuuluvista arpajaisista. 

5 §. · Veron laskeminen. Vero laskettaisiin 
määrästä, johon vero ei sisälly. 

Vero suoritettaisiin, maksuunpantaisiin ja 
palautettaisiin täysin markoin. 

6 §. Poikkeukset veronalaisuudesta. Veroa ei 
olisi suoritettava, jos verovelvollisen kalenteri
kuukaudelta 8 §:n mukaisesti suoritettava mää
rä olisi .alle 300 markkaa. Jos verovelvollinen 
toimeenpanee. useita erillisiä arpajaisia, joista 
vero yhteensä on vähintään 300 markkaa, vero 
olisi suoritettava, vaikka yksittäisistä arpajai
sista kalenterikuukaudelta suoritettava vero 
olisikin alle 300 markkaa ja vaikka arpajaiset 
olisivat eri laatuisia. 

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin verosta 
v~pai~si automaatit, pelit ja pelilaitteet, joista 
et vot saada .voittoina rahaa tai rahaan vaih

. dettavissa olevia pelimerkkejä. Säännöksessä 
ta~k~itetaan eräistä peliautomaateista ja peli-
lmttetsta annetun asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu
ja enrien 1 päivää kesäkuuta 1970 hankittuja 
tavaravoittoja ;:mtavia automaatteja ja saman 
asetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kä
sin pyöritettäviä onnenpyöriä sekä tivolissa ja 
ampumateltassa olevia laitteita. Arpajaisveros
ta vapaita olisivat myös luvan hankkimisesta 

. eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliauto
maattien pitämiseen annetun asetuksen 2 §:ssä 
tarkoitetut onnen- ja taitavuuspelit. Jos voitto 
tuollaisesta pelistä ei perustu ehdotetussa 
2 §:ssä tarkoitetulla tavalla sattumaan, olisi se 
kuitenkin voitansaajan veronalaista tuloa tulo
ja varallisuusverol<iin säännösten mukaisesti. 
Verovapaus koskisi myös Raha-automaattiyh
distyksen ja Ålands Penningautomatföreningin 
mahdollisia tavaravoittoautomaatteja. 

Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin verosta 
vapaiksi arpajaiset, joiden verottamisoikeudes
ta Suomi on kansainvälisellä sopimuksella vas
tavuoroisesti luopunut. 

7 §. Veroviranomaiset. Pykälä sisältäisi yleiset 
säännökset verohallituksen ja lääninveroviras
ton ~e~tävistä. Nykyisin säännökset sisältyvät 
arpa Jatsveroasetukseen. 

8 §. Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvol
/isuus. Vero suoritettaisiin kalenterikuukaudel
ta. Kalenterikuukauden arpajaisvero suoritet
taisiin viimeistään tätä kuukautta toiseksi seu
raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai, 
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jos kyseessä on pyhäpäivä. tai lauantai, ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. · 

Yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisis
ta vero suoritettaisiin kalenterikuukauden aika
na kirjanpitoon kirjattavista tuotoista ja bin
gopelistä kalenterikuukauden aikana toimeen
pannuissa bingotilaisuuksissa jaetuista voitoista 
viimeistään kyseistä kuukautta toiseksi seuraa
van kalenterikuukauden ensimmäisenä päivä
nä. 

Tavara-arpajaisista vero suoritettaisiin vii
meistään toiseksi seuraavan kalenterikuukau
den ensimmäisenä päivänä sen kuukauden jäi~ 
keen, jonka aikana arpajaisten· toimeenpanoai
ka on päättynyt. · 

Muista arpajaisiin rinnastettavista menette
lyistä vero suoritettaisiin viimeistään toiseksi 
seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisenä 
päivänä sen kuukauden jälkeen, jonka aikana 
voitto on ollut perittävänä. 

Lääninverovirastolie olisi vaadittaessa annet
tava erillinen arpajaisverotilitys. Verohallitus 
määräisi ilmoittamisvelvollisuuden sisällöstä ja 
laajuudesta. · 

9 §. Veron oikaisu. Pykälässä säädettäisiin 
oma-aloitteisesti liikaa suoritetun arpajaisveron 
palauttamisesta ja itseoikaisusta. Palautushake
mukselle voimassa olevan lain 5 §:n 3 momen
tissa asetettu lyhyt yhden vuoden määräaika 
voittojen perimisajan päättymisestä ehdotetaan 
pidennettäväksi viiteen vuoteen sen ·vuoden 
päättymisestä, jolta veroa on suoritettu liikaa. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös it
seoikaisusta. Verovelvoliinen voisi vähentää lii
kaa suorittamansa määrän neljältä lähinnä 
seuraavalta kalenterikuukaudelta stioritettavas
ta verosta. Oikaisumahdollisuus rajoitettaisiin 
koskemaan yksinoikeudella arpajaisia toimeen-
panevia verovelvollisia. · 

JO§. Veron n:wksuunpano. Veronlisäyksen 
laskentatapa ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että veronlisäystä olisi suoritettava jokaiselta 
kalenterikuukaudelta sen kuukauden alusta lu
kien, jona vero olisi tullut suorittaa. 

11 §. Arviomaksuunpano. Pykälässä säädet
täisiin arviomaksuunpanosta, jota koskevat 
säännöt puuttuvat voimassa olevasta laista. 
Maksuunpano toimitettaisiin arvioimalla, jos 
arpajaisveron suorittaminen on laiminlyöty tai 
veroa on suoritettu liian vähän eikä verovel
vollinen ole antanut maksuunpanoa varten 
tarvittavia tietoja. 

12 §. Maksuunpanon oikaisu. Lääninverovi
raston olisi oikaistava päätöstä, jos veroa on 

maksuunpantu liikaa. Verovelvollisen vahin
goksi maksuunpanoa voitaisiin oikaista, jos 
siinä on tapahtunut laskuvirhe tai siihen ver
rattava erehdys. 

13 §. Veronkorotus. Maksuunpanon yhtey
dessä voitaisiin veronlisäyksen lisäksi määråtä 
veroa korotettavaksi. 

14 §. Veronkantolain säännösten soveltami
nen. Veronkannossa, perimisessä ja palauttami
sessa sovellettaisiin ·nykyiseen tapaan toissijai
sesti veronkantolain säähnöksiä. 

15 §. Ennakkotietomenettely. Voimassa ole~ 
van lain mukaan ennakkotieto voidaan antaa 
tiettyjä yksittäisiä arpajaisia varten. Kun veroa 
ei enää pääsääntöisesti suoritettaisi arpajais
kohtaisesti, ehdotetaan ennakkotietomenettelyä 
koskeva säännös laadittavaksi siten, että en
nakkotieto voidaan antaa seuräavan kalenteri
vuoden loppuun. 

16 §. Muutoksenhaku. Vain arpajaisten toi
meenpanijana ja veronsaajan asiamiehillä olisi 
oikeus hakea muutosta arp.ajaisveroa koske
vaan päätökseen. Voitonsaajana ei olisi muu
toksenhakuoikeutta. Lääninveroviraston pää
tökseen haettaisiin muutosta nykyiseen tapaan 

· valittamalla lääninoikeuteen ja edelleen kor
keimpaan hallinto-oikeuteen muutoksenhausta 

·hallintoasioissa annetun l~in (15"4/50) mukai
sesti. Tarkastusasiamiehen valitusajan alkami
nen ehdotetaan laskettavaksi päätöksen tiedok
sisaannista verovelvollisen vålitusajan mukai
sesti. Verotusasiamiehen valitusajan alkaminen 
luettaisiin edelleen päätöksen tekemisestä. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi useisiin 
muihin verolakeihin sisältyvä perustevalitusta 
koskeva kielto. 

17 §. Palautettavalle määrälle suoritettava 
korko. Muutoksenhaun tai maksuunpanon oi
kaisun perusteella palautettavalle ·määrälle 
maksettaisiin korkoa. Korkoa ei sen sijaan 
maksettaisi, jos veroa palautetaan sen johdosta, 
että verovelvollinen on oma-aloitteisesti suorit
tanut liikaa· veroa. 

18 §. Verosta vapauttaminen ja veron suorit
tamisen lykkäys. Sekä maksuunpannusta että 
oma-aloitteisesti suoritetusta arpajaisverosta 
voitaisiin erityisistä syistä myöntää vapautus. 
Jos poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 
300 000 markkaa asian käsittelisi verohallitus, 
muussa tapauksessa valtiovarainministeriö. 

19 §. Verovelvollisen kirjanpito. Arpajaisve
ron valvonnan ja verotarkastusten kannalta on 
tarpeen määrätä lailla arpajaisverovelvollisen 
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velvollisuudesta järjestää kirjanpitoosa niin että 
veron laskemiseen tarvittavat tiedot saadaan 
selville. 

20 §. Salassapitovelvollisuus. Salassapitovel
vollisuuteen sovellettaisiin liikevaihtoverolain 
129 ja 130 §:n salassapitoa koskevia säännök
siä. 

Tietoja olisi kuitenkin voitava antaa maini
tuissa lainkohdissa tarkoitettujen viranomais
ten lisäksi myös arpajaislupia myöntäville vi
ranomaisille, jotka lupapäätöksiä tehdessään 
saattavat tarvita tietoja suoritetuista arpajais
veroista. Tietojenauto-oikeutta koskeva sään
nös sisältyisi pykälän 2 momenttiin. 

21 §. Rangaistussäännökset. Pykälässä sää
deitäisiin arpajaisveron lainvastaista välttämis
tä koskevista seuraamuksista voimassa olevan 
lain mukaisesti. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi myös salassa
pitovelvollisuuden rikkomista koskevat seuraa
mukset. 

22 §. Tiedonantovelvollisuus ja kirjanpidon 
tarkastus. Pykälässä säädettäisiin verovelvolli
sen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta ja kir
janpidon tarkastuksesta. 

23 §. Viranomaisten tiedonantovelvollisuus. 
Arpajaislupia myöntävien viranomaisten tulisi 
nykyiseen tapaan ilmoittaa antamistaan luvista 
lääninverovirastolle. 

24 §. Tarkemmat säännökset. Tarkempia 
säännöksiä lain täytäntöönpanosta annettaisiin 
tarvittaessa asetuksella. 

25 §. Voimaantulo ja soveltaminen. Voimassa 
olevaa lakia sovellettaisiin voittoon, joka on 
arvottu ennen lain voimaantuloa tai suorite
taan ennen lain voimaantuloa aloitetun arvon
nan tai muun menettelyn perusteella. Voimassa 
olevaa lakia sovellettaisiin myös sellaisten pal
kinto-obligaatioiden arvonnasta saatuihin voit
toihin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen lain 
voimaantuloa ja joita mahdollisesti vielä on 
lunastamatta. 

1.2. Leimaverolaki 

JO §ja 14 §. Leimaverolain voimassa olevas
sa 14 §:ssä tarkoitetusta raha-automaattien 
käytettävänä pitämisestä annettavasta ilmoi
tuksesta ei olisi enää tarpeen suorittaa leima
veroa. Leimaverolain 10 §:n päätöstä, pöytäkir
janotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan 
nimikkeen 6 kohdan a alakohtaa sovellettaisiin 
edelleen peliautomaatteihin ja peleihin, joista 

voi saada voittona tavaraan vaihdettavissa 
olevia pelimerkkejä. 

1.3. Tulo- ja varallisuusverolaki 

79 §. Voitot sellaisista arpajaisista, JOlta 
tarkoitetaan arpajaisverolain 2 §:ssä, eivät olisi 
saajan tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Tu
loverovapaus koskisi myös voittoja sellaisista 
arpajaisista, joista arpajaisten toimeenpanijan 
ei ole suoritettava arpajaisveroa arpajalsvero
lain 6 §:n veronalaisuutta koskevien poikkeus- . 
säännösten nojalla. Voitonsaajan veronalaista 
tuloa olisi edelleenkin voitto, jota voidaan 
pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suori
tuksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna· 
palkkana. 

2. Voimaantulo ja soveltaminen 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan niin pian 
kuin eduskunta on ne hyväksynyt ja ne on 
vahvistettu. 

Voimassaolevaa arpajaisverolakia sovellettai
siin voittoon, joka on arvottu ennen lain 
voimaantuloa tai suoritetaan ennen lain voi
maantuloa aloitetun arvonnan tai muun menet
telyn perusteella tai joka suoritetaan ennen lain 
voimaantuloa liikkeelle lasketusta obligaatiolai
nasta. 

Muutettua tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n 
verovapaussäännöstä sovellettaisiin ensimmäi
sen kerran vuodelta 1992 toimitettavassa vero
tuksessa. Kun arpajaisverolaki ehdotetaan tu
levaksi voimaan jo vuoden 1992 aikana, sovel
lettaisiin voimassaolevaa tulo- ja varallisuusve
rolain 79 §:ää kuitenkin niihin voittoihin, joista 
edellä esitetyn mukaisesti on suorittava veroa 
voimassaolevan arpajaisverolain mukaan. 

3. Säätämisjärjestys 

Koska ehdotetussa arpajaisverolaissa on 
eräiltä osin kysymys lisätystä verosta, lakieh
dotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pidemmältä ajal
ta kannettavaa veroa koskevassa säätämisjär
jestyksessä. Leimaverolain ja tulo- ja varalli-



16 1992 vp - HE 15 

suusverolain muuttamista koskevat lakiehdo
tukset olisi käsiteltävä siinä järjestyksessä kuin 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetään. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Arpajaisverolaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Arpajaisveroa suoritetaan valtiolle Suomessa 
toimeenpannuista arpajaisista sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Suomessa toimeenpannuiksi katsotaan myös 
arpajaiset, jotka toimeenpannaan suomalaisella 
vesi- tai ilma-aluksella, myös aluksen ollessa 
Suomen alueen ulkopuolella. 

2 § 

Määritelmät 

Arpajaisilla tarkoitetaan: 
1) arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja ta

vara- ja raha-arpajaisia, bingopeliä, veikkausta 
ja vedonlyöntiä sekä sellaisten peliautomaatti
en, pelien ja pelilaitteiden pitämistä, joista voi 
voittona saada rahaa, tavaraa taikka rahaan 
tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; 

2) muuta kuin arpajaislainsäädännössä tar
koitettua julkisesti järjestettyä arvontaa, arvaa
mista, vedonlyöntiä tai niihin rinnastettavaa, 
sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvaa me
nettelyä, jossa voi voittaa rahaa tai rahanar
voisen etuuden, jota ei ole pidettävä kohtuul
lisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai 
ennakkoperintälaissa ( 418/ 59) tarkoitettuna 
palkkana. 

Arpajaisten tuotolla tarkoitetaan arpojen 
myynnistä kertynyttä kokonaistuloa ja arvon
taan, veikkaukseen sekä vedonlyöntiin osallis
tumiseksi suoritettuJen rahapanosten yhteis
määrää. Peliautomaattien, pelien ja pelilaittei
den tuotolla tarkoitetaan rahapanosten yhteis
määrän ja pelaajille maksettujen voittojen ero
tusta. 

Voiton arvo on voiton määrä taikka esineen 
tai hyödykkeen hankintahii:J.ta. Jos mainittua 
perustetta ei voida saannon vastikkeettomuu
den vuoksi tai muusta syystä soveltaa, voiton 

arvona pidetään voiton todennäköistä luovu
tushintaa. 

3§ 
Verovelvollisuus 

Verovelvollinen on arpajaisten toimeenpani
ja. Jos toimeenpanijoita on useita, on kukin 
vastuussa veron koko määrästä. 

4§ 
Veron peruste ja verokanta 

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpaJai
sista arpajaisvero on 5 prosenttia arpajaisten 
tuotosta. Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettujen peliautomaattien, pelien ja peli
laitteiden pitämisestä muualla kuin arpajais
lainsäädännössä tarkoitetussa pelikasinossa ar
pajaisvero on kuitenkin 3 prosenttia tuotosta. 

Tavara-arpajaisista vero on 1,5 prosenttia 
arpajaisten tuotosta. 

Bingopelistä vero on 5 prosenttia jaettujen 
voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei 
lueta uuteen peliin oikeuttavia voittoja. 

Muista arpajaisista vero on 30 prosenttia 
jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta. 

5 § 
Veron laskeminen 

Vero lasketaan määrästä, johon vero ei 
sisälly. 

Vero suoritetaan, maksuunpannaan ja palau
tetaan täysin markoin siten, että ylimenevä osa 
jätetään lukuun ottamatta. Sama koskee veron
korotusta ja palautettavalle määrälle suoritet
tavaa korkoa. 

6 § 
Poikkeukset veronalaisuudesta 

Veroa ei ole suoritettava: 
1) jos kalenterikuukaudeltå 8 §:n mukaisesti 

suoritettavan arpajaisveron määrä on vähem
män kuin 300 inarkkaa; 

2) sellaisten peliautomaattien, pelien ja peli-
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laitteiden pitämisestä, joista ei voi saada voit
toina rahaa tai rahaan vaihdettavissa olevia 
pelimerkkejä; 

3) arpajaisista, joiden osalta kansainvälisellä 
sopimuksella on vastavuoroisesti luovuttu ve
rottamisoikeudesta. 

7 § 

Veroviranomaiset 

Verohallituksen tehtävänä on arpajaisvero
tuksen yleinen valvonta. 

Lääninveroviraston tehtävänä on arpajaisve
ron määrääminen, veron suorittamisen ja mak
samisen valvonta sekä ennakkotiedon antami
nen ja veronkanto. 

Verovelvollisia koskevat asiat kuuluvat sen 
lääninveroviraston käsiteltäviin, jonka toimi
alueella verovelvollisen verotuslaissa ( 482/58) 
tarkoitettu kotikunta on. Jos verovelvollisella 
ei ole Suomessa kotikuntaa, Uudenmaan lää
ninverovirasto käsittelee asian. 

8§ 

Veron suorittaminen ja ilmoittamisvelvollisuus 

Verovelvollisen on suoritettava arpajaisvero 
verohallituksen vahvistamaa tilillepenokorttia 
käyttäen ja samalla ilmoitettava verohallituk
sen määräämät tiedot sen läänin 1ääninverovi
rastolle, jonka toimialueella verovelvollisen ko
tikunta on. 

Kalenterikuukauden arpajaisvero on suori
tettava viimeistään tätä kuukautta toiseksi seu
raavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Jos 
mainittu päivä on pyhäpäivä tai lauantai, 
veron saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 

Kalenterikuukaudeksi, jolta vero suorite
taan, katsotaan kuukausi: 

1) jolle tuotot on kirjanpitoa koskevien 
säännösten mukaan kirjattava; 

2) jonka aikana tavara-arpajaisten toimeen
panoaika on päättynyt; 

3) jonka aikana bingotilaisuus on toimeen
pantu; 

4) jonka aikana 4 §:n 4 momentissa tarkoi
tetuissa arpajaisissa jaettava voitto on ollut 
perittävänä. 

Lääninveroviraston pyynnöstä verovelvolli
sen on annettava erillinen tilitys, jossa on 
ilmoitettava verohallituksen määräämät tiedot. 

3 320093C 

9 § 

Veron oikaisu 

Verovelvollisella on oikeus hakemuksesta 
saada takaisin liikaa tai aiheettomasti suoritet
tu vero. Hakemus on tehtävä Iääninveroviras
tolie viiden vuoden kuluessa sen vuoden päät
tymisestä, jolta veroa on suoritettu liikaa. 

Yksinoikeudella arpajaisia toimeenpaneva 
verovelvollinen saa vähentää kalenterikuukau
delta liikaa suorittamansa veron viimeistään 
neljänneltä lähinnä seuraavalta kalenterikuu
kaudelta suoritettavasta verosta. 

10 § 

Veron maksuunpano 

Jos arpajaisveroa ei ole suoritettu määräajas
sa, lääninveroviraston on määrättävä verovel
vollisen maksettavaksi suorittamatta oleva vero 
sekä sille veronlisäystä yksi markka kultakin 
täydeltä sadalta markalta jokaiselta kalenteri
kuukaudelta sen kuukauden alusta lukien, jona 
vero olisi tullut suorittaa, verolle määrättävää 
eräpäivää edeltävän kuukauden loppuun. Jos 
arpajaisvero on suoritettu säädetyn määräajan 
jälkeen, veronlisäys määrätään sen kuukauden 
loppuun, jona vero on suoritettu. 

Maksuunpano toimitetaan viimeistään vii
dennen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka kuluessa vero olisi ollut 
suoritettava. 

11 § 

Arviomaksuunpano 

Jos verovelvollinen on laiminlyönyt arpajais
veron määräajassa suorittamisen tai on suorit
tanut sitä ilmeisesti liian vähän eikä kehotuk
sesta huolimatta ole antanut maksuunpanoa 
varten tarvittavia tietoja, lääninveroviraston on 
toimitettava 10 §:n mukainen maksuunpano 
arvioimalla. 

Arviota toimitettaessa on otettava huomioon 
verovelvollisen toiminnan laatu ja laajuus, suo
ritetun arpajaisveron määrä sekä verovelvolli
sen aikaisempi toiminta ja siinä tapahtuneet 
muutokset. Lisäksi on verrattava verovelvolli
sen toimintaa muiden samanlaatuisissa olosuh
teissa toimivien toimeenpanijoiden toimintaan. 

Ennen arviomaksuunpanoa on verovelvolli
selle varattava tilaisuus selvityksen esittämi
seen. 
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12 § 

Maksuunpanon oikaisu 

Jos maksuunpanossa on tapahtunut lasku
virhe tai muu siihen verrattava erehdys tai jos 
maksuunpano muutoin todetaan kokonaan tai 
osittain aiheettomaksi, lääninveroviraston on 
oikaistava maksuunpano. 

Maksuunpanon oikaisu voidaan tehdä vero
velvollisen vahingoksi kahden vuoden kuluessa 
sitä seuraavan kalenterivuoden alusta, jona 
maksuunpano on tapahtunut, ja verovelvollisen 
hyväksi viiden vuoden kuluessa sitä seuraavan 
kalenterivuoden alusta, jona vero on maksuun
pantu. 

13§ 

Veronkorotus 

Jos verovelvollinen on osaksi tai kokonaan 
jättänyt arpajaisveron säädetyssä ajassa suorit
tamatta, eikä laiminlyöntiä ole pidettävä vähäi
senä, on hänet maksuunpanon yhteydessä mää
rättävä suorittamaan laiminlyödylle arpajaisve
ron määrälle korotusta enintään 30 prosenttia. 

Jos verovelvollinen on tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta antanut puutteellisen, 
erehdyttävän tai väärän tiedon tai asiakirjan ja 
menettely on omiaan aiheuttamaan sen, että 
verovelvollinen vapautuu arpajaisveron suorit
tamisesta, on laiminlyödyn arpajaisveron mää
rää korotettava vähintään 20 ja enintään 50 
prosentilla. 

Jos 2 momentissa tarkoitettua verovelvolli
sen menettelyä ottaen huomioon sillä saavutet
tavissa ollut hyöty ja asiaan muutoin vaikutta
vat olosuhteet on pidettävä törkeänä, on lai
minlyödyn arpajaisveron määrää korotettava 
vähintään 30 ja enintään 100 prosentilla. 

Korotukselle ei peritä veronlisäystä. 

14 § 

Veronkantolain säännösten soveltaminen 

Arpajaisveron kannossa, perimisessä ja pa
lauttamisessa noudatetaan veronkantolain 
(611/78) säännöksiä, ellei tässä laissa tai sen 
nojalla toisin säädetä. 

15 § 

Ennakkotietomenettely 

Lääninverovirasto voi antaa hakemuksesta 
arpajaisten toimeenpanijalle ennakkotiedon 

velvollisuudesta suorittaa veroa tämän lain 
mukaan. 

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä 
kysymys, josta ennakkotietoa haetaan, ja esi
tettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. 

Ennakkotieto annetaan määräajaksi, kuiten
kin enintään ennakkotiedon antamista seuraa
van kalenterivuoden loppuun. Lainvoiman saa
nutta ennakkotietoa on ennakkotiedon saajan 
vaatimuksesta sitovana noudatettava siltä ajal
ta, jolle se on annettu. 

Ennakkotietohakemus ja ennakkotietoa kos
keva valitus on käsiteltävä kiireellisinä. 

16 § 

Muutoksenhaku 

Verovelvollinen ja valtion puolesta verotus
asiamies saavat hakea muutosta lääninverovi
raston tämän lain nojalla tekemään päätökseen 
lääninoikeudelta noudattaen, mitä muutoksen
hausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/50) säädetään. 

Lääninoikeuden päätökseen tyytymätön saa 
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valti
on puolesta on valitusoikeus tarkastusasiamie
hellä. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok
sisaannista. Verotusasiamiehen valitusaika lue
taan kuitenkin päätöksen tekemisestä. 

Päätökseen, jolla lääninverovirasto on päät
tänyt olla antamatta ennakkotietoa, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovel
leta verojen ja maksujen periruisestä ulosotto
toimin annetun lain (367/61) perustevalitusta 
koskevia säännöksiä. 

17 § 

Palautettavalle määrälle suoritettava korko 

Jos arpajaisveroa palautetaan maksuunpa
non oikaisun tai muutoksenhakumenettelyn 
johdosta, palautettavalle verolle maksetaan ve
ronkantoasetuksessa (903/78) säädetty korko 
veron maksupäivästä takaisinmaksupäivään. 

18 § 
Verosta vapauttaminen ja veron suorittamisen 

lykkäys 

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä 
hakemuksesta määräämillään ehdoilla myöntää 
osittaisen tai täydellisen vapautuksen arpajais-
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verosta, veronkorotuksesta, veronlisäyksestä, 
viivästyskorosta ja jäämämaksusta sekä lykkä
yksen vuoksi suoritettavasta korosta. 

Verohaiiitus ratkaisee 1 momentissa tarkoi
tetun hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetty 
määrä on enintään 300 000 markkaa. Valtiova
rainministeriö voi kuitenkin ottaa periaatteeiii
sesti tärkeän asian ratkaistavakseen. 

Lääninverovirasto voi erityisistä syistä hake
muksesta myöntää veron suorittamisen lyk
käystä. Verohailitus voi erityisistä syistä ottaa 
lykkäysasian ratkaistavakseen. Lääninverovi
rasto ja verohaiiitus myöntävät lykkäyksen 
valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. 
Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa 
lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö mää
rää täiiöin lykkäysehdot hakemukseen anta
massaan päätöksessä. 

Tämän pykälän nojaiia annettuun päätök
seen ei saa valittamaiia hakea muutosta. 

19 § 

Verovelvollisen kirjanpito 

Arpajaisverovelvoilisen on järjestettävä kir
janpitonsa seiiaiseksi tai muutoin pidettävä 
seiiaista kirjaa, että siitä luotettavasti saadaan 
selviiie arpajaisveron määräytymisen kannalta 
merkitykseiiiset seikat. 

20 § 

Salassapitovelvollisuus 

Tämän lain mukaan käsiteltävien asioiden ja 
asiakirjojen salassapitovelvoilisuudesta on voi
massa, mitä liikevaihtoverolain (559/91) 129 ja 
130 §:ssä säädetään. 

Viranomaisiila, jotka myöntävät lupia arpa
jaisten toimeenpanemiseen, on kuitenkin oikeus 
saada lääninverovirastolta arpajaisia ja niistä 
suoritettuja arpajaisveroja koskevia tietoja. 

21 § 

Rangaistussäännökset 

Rangaistus arpajaisveron lainvastaisesta vält
tämisestä ja sen yrittämisestä säädetään rikos
lain 29 luvun 1-3 §:ssä. 

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön 

työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomi
sesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä. 

Jos muu kuin 2 momentissa tarkoitettu 
henkilö luvattomasti ilmaisee, mitä hän 20 §:n 
nojaiia on velvoiiinen pitämään salassa, hänet 
on tuomittava arpajaisverolaissa säädetyn salas
sapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

22 § 

Tiedonantovelvollisuus ja kirjanpidon tarkastus 

Arpajaisten toimeenpanijan on lääninverovi
raston tai verohaiiituksen asianomaisen virka
miehen kehotuksesta annettava tietoja sekä 
esitettävä tarkastettavaksi kirjanpitonsa ja 
muut asiakirjat, jotka saattavat olla tarpeen 
arpajaisverotusta tai verotarkastusta toimitet
taessa taikka hänen verotustaan koskevaa 
muutoksenhakua käsiteltäessä. 

23 § 
Viranomaisten tiedonantovelvollisuus 

Viranomaisen, joka myöntää luvan arpajais
ten toimeenpanemiseen, on ilmoitettava anta
mastaan luvasta 7 §:n 3 momentissa tarkoite
tuiie lääninverovirastolle. 

24 § 
Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän
töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

25 § 
Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1992. 

Tällä lailla kumotaan 10 päivänä huhtikuuta 
1970 annettu arpajaisverolaki (259 /70) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Viimeksi 
mainittua lakia sovelletaan kuitenkin voittoon, 
joka on arvottu ennen tämän lain voimaantu
loa tai suoritetaan ennen tämän lain voimaan
tuloa aloitetun arvonnan tai muun menettelyn 
perusteella tai joka suoritetaan ennen tämän 
lain voimaantuloa liikkeelle lasketusta obligaa
tiolainasta. 



20 1992 vp - HE 15 

2. 
Laki 

leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Päätöstä, pöytäkir

janotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 6 kohdan a alakohta ja 14 §:n Raha
automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan 
nimikkeen 6 kohdan a alakohta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja 14 §:n 
Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa 
laissa (851/80), seuraavasti: 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

6) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas

taan käytettävänä olevan peliautomaatin tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona tavaraan vaihdet
tavissa olevia pe1imerkkejä; 

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus ajan
vieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n päätös
tä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa 
koskevan nimikkeen 6 kohdan mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1992. 

päivänä 
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3. 
Laki 

tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 79 § 

seuraavasti: 

79 § 

Veronalaista tuloa ei ole arpajaisverolain 
( j ) 2 §:ssä tarkoitetuista arp~jaisi~ta s~atu 
voitto. Veronalaista tuloa on kmtenkm voitto, 
jota voidaan . pitää koht~ul_lisena vast_ikke~n~ 
jostakin suontuksesta tm JOta on pidettava 
ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana. 

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1992. 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1992 toimitettavassa verotuksessa. 
Voittoihin, joista on suoritettava veroa 10 
päivänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisvero
lain (259/70) mukaan, sovelletaan kuit~nkin 
tulo- ja varallisuusverolain 79 §:ää sellaisena 
kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1988 anne
tussa laissa (1240/88). 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

2. 
Laki 

leimaverolain 10 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Päätöstä, pöytäkir

janotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 6 kohdan a alakohta ja 14 §:n Raha
automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan 
nimikkeen 6 kohdan a alakohta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja 14 §:n 
Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa 
laissa (851/80), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6) yleisiin huvituksiin: 

Ehdotus 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

6) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas

taan käytettävänä olevan raha-automaatin tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas
taan käytettävänä olevan pe/iautomaatin tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona tavaraan vaihdet
tavissa olevia pelimerkkejä; 

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai 
ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n 
päätöstä koskevan nimikkeen 5 kohdan mu
kaan. 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus ajan
vieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n päätös
tä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa 
koskevan nimikkeen 6 kohdan mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1992. 

päivänä 
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3. 
Laki 

tulo- ja varallisuusverolain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1988 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1240/88) 79 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

79 § 
Veronalaista tuloa ei ole Suomessa järjeste

tyissä arpajaisissa tai palkinto-obligaatioiden 
arvonnassa saatu voitto eikä voitto, joka on 
saatu kotimaisen urheilu- tai eläinkilpailujen 
yhteydessä asianomaisella luvalla toimeenpan
nuissa vedonlyönneissä. Veronalaista tuloa ei 
myöskään ole muu voitto, joka on saatu 
palkintona tai muulla nimellä Suomessa julki
sesti järjestetyn arvonnan, arvaamisen, vedon
lyönnin tai muun niihin verrattavan sattumasta 
osaksi tai kokonaan riippuvan menettelyn pe
rusteella. Veronalaista tuloa on kuitenkin voit
to, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkee
na jostakin suorituksesta tai jota on pidettävä 
ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana. 

Ehdotus 

79 § 
Veronalaista tuloa ei ole arpajaisverolain 

( / ) 2 §:ssä tarkoitetuista arpajaisista saatu 
voitto. Veronalaista tuloa on kuitenkin voitto, 
jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena 
jostakin suorituksesta tai jota on pidettävä en
nakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1992. 

päivänä 

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 
vuodelta 1992 tOLmztettavassa verotuksessa. 
Voittoihin, joista on suoritettava veroa JO päi
vänä huhtikuuta 1970 annetun arpajaisverolain 
( 259/70) mukaan, sovelletaan kuitenkin tulo- ja 
varallisuusverolain 79 §:ää sellaisena kuin se on 
29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 
( 1240/88). 




