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Enligt sändlista

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition
Finansministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens
proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen.
Vi ber er lämna in utlåtandena senast den 15 september 2021 via e-post till
adressen valtiovarainministerio@vm.fi. Markera e-postmeddelandet med rubriken
” Utlåtande om projektet VM098:00/2021”.
I propositionen föreslås det att lotteriskattelagen ändras temporärt så att den
skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt, vilken
sänktes temporärt från 12 procent till 5,5 procent för 2021, sänks temporärt till 5,0
procent för 2022 och 2023.
Regeringen har beslutat att fortsätta att trygga avkastningen av penningspel för
förmånstagarna genom att fortsätta att lindra lotteribeskattningen så att Veikkaus
Ab:s intäktsföring är 80 miljoner euro större än i det fall att sänkningen av
lotteriskatten inte förlängs. Av kompensationen, totalt 330 miljoner euro 2022 och
305 miljoner euro 2023, finansieras den övriga delen med budgetmedel med
ramverkningar samt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
genom utnyttjande av outdelade vinstmedel.
Vi beklagar den korta tidsfristen, som beror på tidsplanen för budgetmanglingen
och tidsplanen för de lagförslag som skall läggas fram under den innevarande
sammanträdesperioden.
Finansministeriet publicerar utlåtandena på statsrådets webbplats
(http://valtioneuvosto.fi/sv/projekt). Om ert utlåtande innehåller sekretessbelagda
uppgifter ber vi er markera de sekretessbelagda punkterna och sekretessgrunden
enligt OffL (621/1999) eller någon annan lag.
Mer information om ärendet fås av lagstiftningsråd Jukka Vanhanen,
tfn 02955 30239. E-post: förnamn.efternamn@vm.fi .
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