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LANDSKAP3STYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till land

skapslag om tillämpning av vissa riks
författningar rörande lotteriskatt. 

I landskapslagen om lotteriskatt (20/71) stadgas att lotteri

skatt till kommun skall erläggas i enlighet med vad därom är stad

gat i lotteriskattelagen (FFS 259/70). Landskapslagen består av 

en textmassa utan paragrafnumrering. I samband med den nedan i den

na framställning föreslagna ändringen föreslår landskapsstyrelsen 

att lagtexten redigeras om och ges en löpande paragrafnumrering. 

Därigenom blir lagen mer överskådlig samtidigt som eventuella 

framtida lagändringar underlättas. 
~ 3 § rikets lag befrias vissa vinster från skatt. Genom en 

ändring (FFS 300/84) har det maximala skattefria vinstbeloppet, 

vad gäller varulotterivinster, höjts till 4.000 mark. I lagen 

föreskrivs dock att varulotteriet skall vara anordnat i stöd av 

förordningen om varulotterier (FFS 824/69) för att vinst skall 

åtnjuta denna skattefrihet. I landskapet ges tillstånd att anordna 

lotterier med stöd av landskapslagen om lotterier (10/66). Land
skapsstyrelsen föreslår därför att i landskapslagen intas en 

bestämmelse om att vad i rikets lag stadgas om tillstånd med stöd 

av där gällande förordning skall, då fråga är om ett i landskapet 

anordnat lotteri, gälla tillstånd enligt landskapslagen om lotterier. 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till 

antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande lotteriskatt. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

1 § • 

På vinst av i landskapet eller riket anordnat lotteri skall 

lotteriskatt till kommun erläggas i enlighet med vad därom är 

stadgat i lotteriskattelagen den 10 april 1970 (FFS 259/70) och i 

lotteriskatteförordningen den 1 december 1978 (FFS 908/78). 
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Såsom lotteri anses varje företag där en eller flera del

tagare kan erhålla vinst efter lottning, gissning, vadhållning 

eller annat därmed jämförbart förfarande som helt eller delvis 
beror av slumpen. 

2 § 0 

De i 1 § nämnda författningarna skall tillämpas i landskapet 

sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter änd

ringar i nämnda författningar, skall de ändrade bestämmelserna 

gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskri

vits avvikelser skall dock inte tillämpas i landskapet. 

3 § • 

Vad i 3 § 1 mom. 3 punkten lotteriskattelagen är föreskrivet 

om tillstånd med stöd av i riket gällande förordning skall, då 

fråga är om ett i landskapet anordnat lotteri; gälla tillstånd 

enligt landskapslagen om lotterier (10/66). 

Denna lag träder i kraft den . Genom denna lag 

upphävs landskapslagen den 6 juni 1971 om lotteriskatt (20/71). 

Mariehamn den :l2 februari 1985. 

V i c e 1 a n t r å d Gunnevi Nordman 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson. 


