
Nr 35/1970. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s framställning till Ålands 
lands ting med förslag till landskapslag 
om tillämpning av lotteriskattelagen i 

l andskapet Åland. 
I riket utfärdades den 10 april 1970 en lotteriskattelag (FFS 259/ 

70), enligt vilken lotteriskatt skall utgå på värdet av de vid lotte
riet utfallande vinsterna. Lotteriskatten, som skall erläggas av lot

teriets föranstaltare, uppgår till en procentsa ts, som beroende på 
vinstvärdet varierar mellan 20 och 30 procent. Av skatteavkastningen 
tillfaller hälften staten och hälften kommunerna. 

Jämlikt 10 § 1 mom. sagda lag är dock landskapet Åland undantaget 

från tillämpningen beträffande utbetalning till kommunerna av kommun
andelen, vilket även medför resti tutionsrä tt för till åländsk kommun 

skattskyldig vinnare. Tillämpningsföreskrift i landskapslag kan dock 
undanröja detta undantag. 

Till sina verkning~r sträcker sig lotteriskattelagen längre än lot
terilagsti ftningen och t. ex . täcker de fall då en tidskrift anordnar 
vinstutdelning på grund av någon reklamverksam.het, som icke är lotteri 

i lotterilagens mening. 
I landskapet Åland kan lotteriska ttelagen knappast väntas få större 

praktisk betydelse i samband med de lotteri er, som anordnas inom land
skapets gränser, då den lägsta gränsen för skattbar varuvinst är satt 
till 1.000 mark. Lagstiftningen bör dock f å betydelse i sådana fall då 
en i landskapet s~attskyldig vinnare vunnit en vinst av skattbart värde 
i ett i riket anor dnat lotteri eller liknande skattskyldig verksamhet . 
Enligt rikets lotteri skattelags 10 § 2 mom. måste han i sådant fall 
upptagu vinsten i s in skattedekleration för att f ä vinsten ~eskattad -
i SBlnband med kommunalbeskattningen för ifrågavarande år och därefter 
anhålla om restitution av 50 procent av den av föranstal taren erlagda 
skatten . 

För att undvika detta och för att de åländska kommunerna skall bli 
delaktiga av lotteriskatten, som fördelas mellan rikets alla kommuner 
i förhållande till antalet mantalssk rivna invånare, föreslår landskaps
styrelsen att rikets lotteriskattelag skulle antagas i fo:rm av en blan
kettlag . Samma förfarande har tillämpats bland annat i fråga om sjö

mansskatten genom landska~slagen den 3 december 1958 om sjömansskatt i 
landskape t Ålanc1(26/58). 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
f°' 0relägga Landstinget till antagande 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om tillffinpning av lotteriska ttelagen i landskapet Åland . 

I enli ghe t med Ålands landstings beslut stadgas: 

I 1clcteriskattelagen av den 10 april 1970 (FFS 259/70) jämte verkstäl

lighetsföreskrifter skall äga tillämpning i landskapet Åland. 

Sker framdeles ändringar i den i l mom. nämnda författningen, skall 

de ändrade stadgandena gälla i l andskapet från tidpunkten för deras 

ikraftträdande i riket. 

Mariehamny den 4 november 1970. 

På landsr1;;z~sens vägnar: ) 

Vicelantråd Fjh~r G~ \ ~ r !/"" ~u&ve 
Lagberedningssekreterare Sune Car ss 

I 



Bilaga. FFS 259/70. - Lotteriskattela~ 

Given i Helsingfors den 10 april 1970. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

1 §. 

07 

På vinst 9 som utfallit vid i Finland anordnade lotterier eller 

utlottningar av premieobligationer eller vid vadhållning, som med 

vederbörligt tillstånd anordnats i samband med inhemska idrotts- eller 

djurtävlingar 9 skall till staten och till kommun erläggas lotteriskatt 

i enlighet med vad i denna lag stadgas. 

Lotteriskatt skall även erläggas för vinst 9 som skall utfalla såsom 

pris eller under annan benämning och som i andra än i 1 mom. nämnda fall 

erhålles vid i Finland offentligt anordnad dragning, gissnings tävling 9 

vadhållning eller annat med dem jämförligt förfarande, som helt eller 

delvis beror av slumpen. 

2 §. 
Skattskyldig är den som erhållit en vinst. Lotteriskatt erlägges för 

den skattskyldiges räkning av anordnare av lotteri, varmed i denna lag 

avses den som anordnat lotteri 9 vadhållning eller i 1 § 2 mom. avsett 
förfarande eller emitterat obligationslån. 

3 §. 
Fri från lotteriskatt är: 

1) vinst som bör anses såsom skäligt vederlag för någon prestation 

eller såsom i lagen om förskottsuppbörd avsedd lfö1; 

2) vinst i lotteri, som i enlighet med vad som särskilt stadgats är 
anor·dnat med tillstånd av chef för polisdistrikt eller som får anordnas 
utan tillstånd; 

3) vinst av vadhållning 9 som med vederbörligt tillstånd anordnats 
på tävlingsplatsen i samband med hästtävling; 

4) varuvinst, vars värdEl understiger 1.000 mark och annan vinst vars 
Värde understiger 50 mark; samt 

5) vinst på osåld lott eller obligation eller vinst, som icke utta
gits hos anordnaren av lotteri. 

Såsom varuvinst anses icke presentkort och värdepapper. 

4 §. 
Lotteriskatten utgår med 20 procent på vi.nst 9 vars värde är högst 

1.ooo mark 9 med 25 procent på vinst, vars värde är över 1.000 mark men 

ögst 10.000 mark 9 ,samt med 30 procent på vinst 9 vars värde överstiger 
O. 000 mark. 

Såsom värde av vinst anses det aJJ.skaffningspris, som anordnaren av 
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lotteriet betalt för vinsten 9 eller 9 såvida ovannämnda grund till följd 
av att fånget skett utan vederlag eller av annan orsak icke kan tilläm
pas 7 det överlåtelsepris anordnaren av lotteriet skulle ha fått, om 

vinsten hade sålts. 
5 §. 

Anordnare av lotteri skall inbetala lotteriskatten till lantränteriet 
inom en månad 9 i fråga om penninglotteri räknat från dragningen, beträf
fande annat lotteri från utgången av tiden för föranstal tandet av detta 
samt i fråga om annat förfarande 9 som avses i 1 §, från det vinsten stått 

att uttaga. 
Har lotteriskatt icke erlagts inom föreskriven tid skall läns styrelsen 

utan dröjsmål påföra anordnaren av lotteriet den icke betalda skatten 
jämte 8 procents årlig ränta från det skatten senast hade bort erläggas. 
Debitering må likväl icke verkställas senare än under det femte året från 
utgången av det kalenderår 9 under vilket skatten enligt 1 mom. senast 
hade bort betalas. Debiterat belopp skall erläggas oberoende av besvär. 

Har vinst icke uttagits inom utsatt tid eller har överbetalning av 
lotteriskatt eljest ägt rum är anordnaren av lotteriet berättigad att 

p3, ansökan återfå den överbetalda skatten jämte 6 procents årlig ränta 
från betalningsdagen till återbetalningsdagen. Ansökan skall göras inom 
ett år från det tiden för vinsternas uttagande utgått. 

6 §. 
Av lotteriskattens avkastning tillfaller 50 procent staten och 50 

procent kommunerna. 
Statskontoret utbetalar till kommunerna den andel, som för varje halv

år tillfaller dem 9 under påföljande september och mars månader i förhål
l.an® till invånarantalet enligt mantalsskrivningen för föregående år. 

7 §. 

Länsstyrelsen må på ans?kan meddela anordnare av lotteri förhandsbe
sked angående skyldigheten att erlägga skatt enligt denna lag. Förhands
besked som vunnit laga kraft, skall såsom bindande iakttagas vid den lot
teribeskattning för vilken det meddelats. 

8 §. 

Skattetagarnas rätt i lotteriskatteärenden bevakas i länsstyrelsen 
a.v det i beskattningslagen avsedda prövningsombudet. 

9 §. 
I länsstyrelses beslut angående lotteribesl-cattning må ändring sökas 
skattskyldig 9 prövningsombud och anordnare av lotteri, och därvid 
11 iakttagas vad om ändringssökande i förvaltningsärenden är stadgat. 
Värstiden för prövningsombud räknas från den dag, då beslutet fattades. 
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I beslut 9 varigenom länsrätt beslutat förvägra förhandsbesked, må 

ändring icke sökas. 
10 §. 

Kommuner inom landskapet Åland äger icke rätt till ovan i 6 § stadgad 

andel i lotteriskatten. 
Har den 9 som erhållit lotteriskattepliktig vinst eller lotteriskatte

pliktigt pris 9 för vinsten eller priset erlagt kommunalskatt till kommun 
i landskapet Åland eller har sådan kommunalskatt icke påförts honom på 
grund av hans ringa inkomster 9 återbetalas till honom på ansökan 50 pro
cent av lotteriskatten på vinsteno Med stöd av detta moment till vinnare 
erlagda belopp avdrages från den lotteriskatteandel som enligt 6 § 2 mom. 
halvårsvis skall fördelas mellan kommunerna. 

Utfärdas i landskapslagstiftningen för landskapet Åland stadganden om 
uppbörd av lotteriskatt enligt denna lag, må genom förordning bestärnmas9 
att kommunerna inom landskapet skall erhålla i 6 § föreskriven andel av 
lotteriskatten~ varvid stadgandena i 2 mom. upphör att gälla. Genom för
ordning utfärdas i sådant fall nödiga övergångsstadganden. 

11 §. 
Stadganden angående tillsynen över lotteribeskattningen ävensom övri

ga närmare före skrifter angående verkställigheten och tillämpningen av 
denna lag utfärdas genom förordning. 

12 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971, och genom densamma upp

,häves 59 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta 
lagrum lyder i lagen den 25 mars 1948 (244/48), likväl så, att tidigare 
lag fortfarande tillämpas på vinst 9 som erlägges på grund av dragning i 
penninglotteri, förrättad innan denna lag trätt i kraft, eller i sådant 
annat lotteri, till vars föranstaltande tillstånd beviljats, eller, om 
särskilt tillstånd icke erfordrnts, i vilket drngningen ägt rum, innan 
denna lag trti tt ·i kraft, ävensom pä pris eller under annan benämning ut
fallande vinst, som erlägges på· obligationslån~ ~ viiket emitterats' före 
denna lags ikraftträdande 1 eller vid sådan vadhullning eller i li§ av 
'd"enna lag avsett annat'. förfarande, som an ordnats .före lagens ikraftträ

l.lfl.e. 

Helsingfors den 10 april 1970~ 
'Republikens- President 

URHO KEKKONEN 
Finansminister Eino Raunio. 


