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I denna proposition föreslås att lotteriskat-
telagen ändras så att skattesatsen för den lot-
teriskatt som uppbärs för tillhandahållande 
av spelautomater, spel och spelanordningar 
med ensamrätt höjs från nuvarande fem till 

tio procent av avkastningen.  
Lagen avses träda i kraft vid ingången av 

2002. Propositionen hänför sig till budget-
propositionen för 2002 och avses bli behand-
lad i samband med den.  

————— 
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Lotteriskatt skall enligt lotteriskattelagen 
(552/1992) betalas till staten på lotterier som 
anordnas i Finland. 

I Finland har Oy Veikkaus Ab, Penningau-
tomatföreningen (PAF) och Fintoto Oy som 
från ingången av 2001 övertagit Finlands 
Hippos r.f:s totospelsverksamhet ensamrätt 
på penningspelsverksamhet. I landskapet 
Åland har Ålands Penningautomatförening 
r.f. (PAF Åland) ensamrätt på penningspels-
verksamhet som beviljats av landskapsstyrel-
sen.  

År 2000 inflöt i lotteriskatt 79,4 milj. euro 
till staten. De nämnda spelsammanslutning-
arnas andel utgjorde 98 procent. År 2000 ut-
gjorde spelsammanslutningarnas spelomsätt-
ning dvs. penninginsatserna minskade med 
utdelade vinster, beloppet av lotteriskatt samt 
de vinstbelopp som överlåtits till staten och 
landskapet Åland (beloppen i milj. euro): 
 
 Spelom- 

sättning 
Lotteri- 
skatt 

Vinstmedel till sta-
ten och landskaps-
styrelesn 

Veikkaus 578,2 54,2 378,6 

PAF 557,5 17,0 384,0 

Finlands 
Hippos r.f. 

30,9 6,0 5,5 

PAF Åland 26,2 0,8 5,1 
 

Vid utgången av 2000 utgjorde lotteriskat-
ten 5 procent av avkastningen av de lotterier 
som ordnas med ensamrätt, dock så att skat-
tesatsen för de spelautomater, spel och spel-
anordningar som hålls någon annanstans än i 
ett kasino — dvs. penningautomater och ka-
sinospel — utgjorde 3 procent av avkast-
ningen. Vid ingången av 2001 höjdes även 
skattesatsen för automater och spel som hålls 
i ett kasino till 5 procent av avkastningen ge-
nom en ändring av 4 och 5 § lotteriskattela-
gen. Den avkastning som utgör grunden för 
uträkningen av skatten definieras i 2 § lagen 
så att med avkastning av spelautomater, spel 
och spelanordningar avses skillnaden mellan 
penninginsatsernas sammanlagda belopp och 
de vinster som utbetalts till spelarna. Som 
avkastning av andra penningspel avses pen-
ninginsatsernas belopp från vilka utbetalda 
vinster inte dragits av. 

Genom höjningen av skattesatsen för pen-
ningautomat- och kasinospelverksamhet från 
3 till 5 procent som trädde i kraft vid ingång-
en av 2001 förenhetligades skattesatserna i 
enlighet med de mål som framställts i reger-
ingens proposition till gällande lotteriskatte-
lag (RP 15/1992). En förhöjning av skattesat-
sen har inte uppskattats direkt inverka på an-
vändningen av Penningautomatföreningens 
intäkter eftersom en växande andel av intäk-
terna inte har delats ut. Denna utveckling har 
berott på den kraftiga tillväxten av penning-
automatverksamhetens intäkter. 
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Vinstmedel från penningautomatverksam-
het har från 1993 använts för olika utgifter 
som tidigare finansierats med budgetmedel, i 
huvudsak rehabilitering av frontveteraner och 
driftskostnader för anstalterna för krigsinva-
lider. Enligt budgetpropositionen för 2002 
skulle 357,3 milj. euro av Penningautomatfö-
reningens avkastning användas under 2002. 
Av denna skulle 259,5 milj. euro delas ut till 
allmännyttiga samfund och stiftelser. Dess-
utom skulle 59,7 milj. euro hänvisas till 
driftskostnader för sjukhemmen för krigsin-
valider, 35,6 milj. till rehabilitering av front-
veteraner och 2,45 milj. euro till rehabiliter-
ing av vissa personer som tjänstgjort i upp-
gifter i anslutning till krigen. Av avkastning-
en för 2001 uppskattas 62 milj. euro bli över 
för senare användning trots förhöjningen av 
lotteriskatten. Detta är 25 milj. euro mer än 
föregående år. 

Enligt uppskattning kommer Penningauto-
matföreningens avkastning alltjämt att ut-
vecklas i gynnsam riktning, vilket tryggar 
den finansiering som organisationerna får 
från Penningautomatföreningen och möjlig-
gör en fortsatt tillväxt. Med stöd av vad som 
framförts ovan föreslås att beloppet av lotte-
riskatten för tillhandahållande av spelauto-
mater, spel och spelanordningar med ensam-
rätt höjs från nuvarande 5 till 10 procent av 
avkastningen. 

Förslaget innebär samtidigt att skattebör-
dan för olika penningspelsammanslutningar 
närmar sig varandra. Den nominella skatte-
satsen för Oy Veikkaus Ab och Fintoto Oy är 
i själva verket 5 procent, men som beräk-
ningsgrund för skatten används med avvikel-
se från penningautomatverksamhet det sam-
manlagda beloppet av penninginsatserna. 
Andelen av lotteriskatt som bolagen betalat 
2000 av skillnaden mellan penninginsatserna 
och de vinster som återbetalats till spelarna 
— av vilken lotteriskatten för spelautomater, 
spel och spelanordningar räknas — utgjordes 
av ca 9,4 procent för Oy Veikkaus Ab och 
19,3 procent för Fintoto Oy.  

Den föreslagna ändringen gäller utöver 
Penningautomatföreningens spelverksamhet 
även Ålands Penningautomatförenings pen-
ningautomater och kasinospel.  
 

�. � #������������
�����
�

Förslaget beräknas öka avkastningen av 
lotteriskatten med 28 milj. euro år 2002. 
Penningautomatföreningens andel av detta 
uppgår till knappt 26,8 milj. euro och Ålands 
Penningautomatförenings andel till drygt 1,2 
milj. euro. Ändringen minskar föreningarnas 
överskott med motsvarande belopp. 

Den lotteriskatt som influtit på Åland har 
årligen återburits till landskapet Åland av an-
slag som reserverats i statsbudgeten. Under 
innevarande år återbärs 0,67 milj. euro i lot-
teriskatt som influtit under 2000. 
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Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid finansministeriet. Utlåtande om pro-
positionen har begärts av Penningautomatfö-
reningen r.f. och Ålands Penningautomatfö-
rening r.f. Dessutom har Ålands landskaps-
styrelse givit ett utlåtande. 
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Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2002. 

Riksdagen godkände den 19 juni 2001 ett 
lagförslag om ändring av lotteriskattelagen 
som ingick i regeringens proposition till 
Riksdagen med förslag till lotterilag samt till 
vissa lagar som har samband med den 
(197/1999 rd). Genom förslaget ändrades 
bland annat 4 § lotteriskattelagen som enligt 
det föreliggande förslaget skall ändras. Efter-
som lagen inte har stadfästs har den dock 
återremitterats till riksdagen för behandling. 
Avsikten är att den höjning av skattesatsen 
som föreslås i denna proposition skall börja 
tillämpas vid ingången av 2002 också i det 
fall att Riksdagen på nytt godkänner lagen 
om ändring av lotteriskattelagen. 
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Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2002. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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I enlighet med riksdagens beslut 
����� i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

911/2000, som följer: 
 

4 § 
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Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas 
med ensamrätt är 5 procent av avkastningen 
av lotteriet. Lotteriskatten för tillhandahål-

lande av sådana spelautomater, spel och 
spelanordningar som avses i 2 § 1 mom. 1 
punkten är dock 10 procent av avkastningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. 

————— 

Helsingfors den 17 oktober 2001 
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I enlighet med riksdagens beslut 
����� i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

911/2000, som följer: 
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4 § 
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Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas 
med ensamrätt är 5 procent av avkastningen. 
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Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas 
med ensamrätt är 5 procent av avkastningen 
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