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1" Shjatir-r Paintbali taPahtuma

sinsoE myy kuluttajalle paintball tapahturnian. Tapalrtunla sisåltää p*livarusteet,

petialueeÅ käytön ja ennakkoan sorritun måårän vårikuuii*. Tapalrtuman kesto

on noin kaksi tuntiä. T'apahtr.rnra järjestetään Srs.toksen tilnissa. Paintball tapah-

tuma.qsa on mukana ol-,jaaja, jcka opasta* varr-tsteiclen käytössä. nrutta pääpai-

nu on painthall p*l***å*isa Osatlistujilla ei *le lainkaar: iai on vähåinen aiernpi

kokenr us Pairrtbaiiista.

K. VCIidaanko tapahturma n:yy,Jä alennetirlf a v*rakannalla?

2. OhjatLrn Painthall tapahtunran lisäkuulat

$issos myy kuluttajalle Päintbätl tapahtuman. Tapahtuffi ä si§ältää prelivartlsleet,

;&t;#Å r,å**n jä ennat<kosn sovitr:n rnäärän värikuulia. -l-apahtumen keetc:

cn noin kaksituntiä. 
'l"apahiunta järjestetåän Sissoksen tilois*ä, P"tit-ttä:all tap*h-

t'rmassa a* *u*iÄ* *t",iraia, jokå opastaa varnsteiden kåytössä, rnutta påäpai-

r-ro Fainti:all pelaarrrises$a, ioi*n tapahtilma luokitellaan lilkuniapaiveh-rksija

nryydåän oeio*rann*ila l*i/, atv. *eallislujiila *i cle lainkaan tai on välråinen ai-

empi kokenrus Päinthällistä.

K: Osallistuiilta loppuvat Faintbsll kuuiat pelien aikana l"apalrtumaa ei voijatkaa

ilma* lisäkrjuli.a. Åsi{rkkaalle myyctään lisäkuufia, jntta he voivat jatkaa liikunta-

suaritetta. Voiclaankn iisäkuulat myyclä asiakkaalle eclelleen alennetulla \a ols alv

kannalla, kr-rn ne ovat ol*nn ain*rr ssa liiltuntapalvelua?

3. Pailribali turtrauks*n ituulat -l

$issrs jårjartå* paintball turriauksen, mihin r:sallistuu 10 kilpa- tai harrast*lija-

joukkuefiå -i-apahturna jårjestetäån §lssaksen tileiissa. Painåballtapahtuffiä$sa

on mukana crhjaaja ja tapatrtufttä sn liikuntaa, jotr:n tapahtr"rrna furokitellaän iilkun-

iapatveluksiia'mi,V<iåån'verpk anrsalta 10 "k alv. Jou[tku*et pelaavat pelikentåttä
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toisiaan vastaan vusrotellen, kaksijc'ukkueita ott aina sarnään *:ikaan p*livuo-
rCIs§ä.

K: Osallisturnismaksun lisäksi osatli*tuiill* myydä*n Sissoksen toin:esta värikuu-
lia, rnitä. tarvitaan tapahturnaan osaltistr-tmisesn ja Iiikuntapälvelun suorittami-
$een. VCIiclaanko tapahtumassa sstett-tt vårikr-lutat myydå alennetulla alv 10 %

verokannalla, kun ne ovat al6;tnain*l"t Osä liikuntapalveluA?

4, ?aintlsa!! turnauksen ktlulat -2

§uomen Paintball Liitto Ry {SP[3L) 1är)*staä Paitrtbsllturnauksen'§issoksen
kanssa. rrrihin 6sallistur-r '1CI kilpa- tai harrasteliiaj*ttkkuetlrl. Taprahtunta järjeste-

tåän Spffil-:n vurkraämässä paikassa SLrome*{sa. Joukkueet pelaavat pelikefitäl-

iä toisiaan vastean vucrotellen, lcaksijoukkuette $rx aina. $ämaal"l aikaan pelivuo-

rossff " Turnauksen osallistttnrismakstr ei sisällä värikuulia

K; Osailistujille myydå,är'r paikarrpäällä vär,ikuutria §issoksen toimesta, mitå tarvi-

taan t*paht:ttmaan osallisturniseen ja liikuntapalveh-rn suor"ittamissän. Voidaanko

tapahlumassä *§tetut värikiiulat m5ryciä alennetuiia alv 1fi'% verr:kannalla, kun

ne evat olennainen osa [iikuntapalvelua?

5. Tilan l<äytt* liikuntaan

§issos ar*aa urlislarnansa vllrikuula i:elikerttän nrsksua v'astaan kåyttÖÖn har-

rastelijajor-rkkLreelle kolnreksi tunniksi. Kenitääi käytetåän värikuulaharrastuksen

eli liikunnan suclrittamiseen. Kenttä on uarta vasten Paintball hartastr-rsta varten

,rakenneitu 
pelik*nttä, miseä *n *rilaisiaia kokoisia suojia.

yr'.Vaidaanko kentån kåytt* rnyyda asiakkaalle al*nr"retuiia 1il Ya verokannalla?

fi. Vai'usteirien ja pelialuean I'iäfitö Paintballiin

$issils vur:l.iran varusteet kuiuttajalle Paintbeilia vart*n, §ie*r:s opastaa varlj$tÖi-

den häytön varusteita nolrdettaessa. Lisäksi Sissos vt-lokreia san"ralla pelialueen

agia*kaalle, nriesä Fainti:allra vCIi h.:rrasiaa. f+siak,as ffien*e arrraloimisenti peti-

akrce.lla ja p*laa sieltrrr haluar*ann* aiarr. tr[i §isscs järjest#å asiakkaail* orna-

toimicen Parntball Palvelun.

fi.1 Varusteet ja pelialue vllokrataatr asiakkaalie iiikunnnnhar"rastamista

v& fi en, v*idaan ko ne nr y,yr.l ä as iakka*lle a l.en l"letu I !a verCIka nnalla?

6.2. tr4ihåli asiakkaalle vriokrataan',rain pelivarr-lsteet. nrutta *i p*li*luetta,

mita verokantaa eilloin käytetääft?

Verohallinio an vastaanottanut 30.11.2016 hakijan arvonlisäverCItusta koskevan

ennakkoratkaisuhakem uksen'

Hakemuk$e.esä hakija on esittänyt seuraavaa:

paintball eli vårikuulapeli on ulko- tai sisåtitoissa petattava laji. Peliä pelataan

ytreensä kahdella joukkueella, ylrdessä joukkueessä on yleensä 3-15 pelaajaa.

ioukkueet lähtevåt pelikentän vasiakkaisista päådyistå ia tarkoituksena on päås-

iä vastustalan tukikohtaan. Sinrre päasyä voidaan helpottaa ampumalla vastus-

tajajoukkueen pelaäjia r,ärikuulapanof-lsella, ,ioka o§ues§äan iättää värijäljen' Kun

pelaaja saa osun"]an ja värijätjen hän on pois kyseisestä eråstå, mutta voitulla
peliin"mLrkaan taas selrräaväan eråän. Era päättyy kun jompikumpijoukkue saa-
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Hnnakkoratkaisu

Peruste!ut

vuttaa vastustajan tukikohdsn tai sovittu peliaika påättyy (yleenså 3-20min per

erä).

pelikenttä on rakennettu erikokoisista ja matlisista esteistä, joita pelaajat käyttä-

vät sucjautuakseen vastustaj*n vårikuulien psumilta, Esteittä toiselle juostaan tai

syOksytaan, jotta vastustajan olisi mahdollisimnran vaikea o$Llå esteeltä toiselle

[iikkuvaan pelaajaan.

paintbatlissa kåytetään lajiin suunniteltua suojamaskia, joka suojaa silmiä, kas-

voja ja korvia varikuulien asumilta. Suojanraskin käyttö on pakollista, jotta harras-

taminen olisi turvaltista.

1-ajin kattojärjestö $uonressa on Suonren Paintbalt Liitto (SPBL]- www.spbl'org

Kysyniyksiå arvonlisåveralain 85 a §;n 1 rnonrentin 3 ]'ioårdassa säärietystä alenne-

tusta verukanrr*sta. Faintball Sisuos Oy.stå käyt*{;iår'i jathcssa nlnritysttl Sissos.

t<,ait4.i rxyy{:ti tapahttru Suomess*. Fäåtöksiä haetaan v*rovtlosiksi 2017 1a701fi'

1. Ohjattu ?ain1batl tapahtuma rroid*an nryydå alennetulla verokannalla.

2. Ohjatr-rn Isaintball lapahluman lisåtkuul;rt voidaan rnyydä alei'rneiulla verokantralla.

3. Hakijarr jårjestämässä tapahtumas*a twkiialta ostelut väriliuulat, jotl'ra tarvi-

taan tapah|-rr"l-raan osallistumiseen, vcirJaan nryydä alennetulla 10 %:n verokan*
.. ^il^il(,il4.

4. Sr:omen Painthail tiitio Ry ("-§P§l* j 1a kakljan yhdessä järjestämåssä Paintball

turnauk.reasa haki.!alta asletut vårikuulat, jatka tarvitaan tapahtumaan osallistu^

t-r-r iss€n, voidaa n nr irydä alennetr..t ll a 1 * \ä'. n ve rpl,lan nal la.

S. pairrtball l"i*ntän kä,ltla iraksua vastaan \arraxteliiajoukkueeil* void*an rnyy-

clä alenneiulla I A ala.t1 verrrkannatrla.

6.".1 Kr-rrr varusteet ja pelialue yhdessä '/uökr'&tään asiakkaalle liikunnanharrasta-

niista ,,rarten, rre voidaan r"lryyctä a*tattkaalle alsnlr*tttlla verokannalla.

6.2. Mikäli asrakkaalle vuokrataan vain pelivarusteet, mutta ei pelialuetta, ky-

seessä on välineiclen vuokraanrispalvelu, johon sovelletaan yleistå 24 §/«-n vero-

kantaa.

Säänmökset

Arvonlisåverolain 1 §:n 1 monrentin 1 kohclan mukaan ar:vonlisäveroa suoritetaan

valtiolle liiketoimlnnän rnuociossa Suon"lessa tapahtuvastä tävåran ja palveltln

n'ryyntrista,

Arvenlisäverolain 84 §:n nrukaan suoritettavä vero on 24 prosenttia veroil perus-

teesta, e{tei 85 tai 85 a §:ssä toisin säådetå-

Arvonlisäverfilain 85 a §;n i momentin 3 kshdan mukaen palvelusta , iolla änne*

taan mahdt:llisuus liikunnan h*rjoittanriseen, suoritettavå vero an 'I0 prr:senttia

verön perusteesta.

Toeiseikat
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Hakijan kaupparekisteriin merkitty tolmials on paintball-tuotteiden myynti, maa*

hantuonti, vienti, valmistarninen, valmistuttaminen 1a nTarkklnointi sekä paintbal-

liin liittyvien tapahtumien jårjestäminen. Lisäksi kaikki nruu laillinen liiketoiminta.

Hakija cn merkitty kaupparekisteriin osakeyhtiönä 3.3.1 9SS. Verohallinnon rekis-

teritiåtojen mukaån hakijan toinrinta on alkanut"Z.8"1998, iosta lähtien hakija on

ollut merkittynä liiketCIiminnasta arvonlisäverovelvnltristen rekisteriin,

Åsian mrviointi ja jolttopäätcikset

Årvonlisåverolain 85 a §:n 1 monrentin 3 kohdan mukaan palvelusta, lolla anne-

iaan mahdollisuus Iiikr-rnnan harjoittanrrseen, veroa si.roritetaarr 10 pr^osenttia ve-

ron perusleesta. Kåsitettä palvelu, jolla annetaan malrciollisuus liikunnan harioit-

tamiseen, ei ole mäåritetty arvonlisäverolaisse tal lain esitÖissä. Laissa tai lairi

esitöissä ei *le myöskään måäritelty itse llikunnan käsitettä.

Oikeus- ja verotuskäytännössä on jouduttu tekerrään rajanveto* sen suhteen,

onko peivelu arvonlisäverolaissa tarkoitettua llikuntapalveluna vai ylelsen vero-

kannan ataista muuta palvelua. Jot{a ky*e voisi olla arvsnliråverolaissa tarkoite-

tusta liikr-rnnan mahdollistavasta palvelusta, palvelun pääasiallisen* tarkoitukse-

na on oltava liikunnan harjoittaminen. Palvelu, jonka pääasialilsena tarkoitukse-

na ei ole liikunnan harjoittärninen, ei ole srvonlisäverolaissa tarkoltettua tiikunta-

palvelua, valkka pälvslun suorittaminen sinänså olisifyysisesti vaativaa tai vaik-

ka kysei nen palvelu vål illisesti liiltyy I iiku nna n harioittam iseen.

Hallitt_rksen esityksen HE 283 1994 yksityiskohtaisten perustelujen ja oikeuskir.!al-

lisuudessa omaksutun näkerryk;sen nrukaan lilkuntapalveluien alennettua vero-

kantaa voidaan soveltaa myös tilanteissa, joissa ei luovuteta käytlöoikeutta tiet-

tyyn iilaan,

Värikurrlapelia pelataan omaloimisesti tai ohjattuna. Omatolrnipelissä asiakas pe-

laa pelit itue jäijestån'rällaän pelialueella. Asiakas noutaä pelikaluston niitä vuok-

raavalta yritykseltå. joka aniaa kaluston käyttökoulutirksen ja kertoo tärkeimmät

pelaarr-riseeå littyvai asiat. Aslakas pelaa pelit omatoimisestija palauttaa kalus-

ion käytön jälkeen myyjålle. Omatoin-ripelien osalta kyse on yleisen verokannan

alaisesta varr:steiden ja kaluston vuokrauksesta'

Kenttäpeleissä pelaanrinen tapahtuu palveluntarjoajan kentältå" Myytävään pal-

vel ukokonaisuutee n slså ltyy tava nornaisesti pelikentån käyttöoikeuden titapäis-

luonteinen luovutus ja pelissä tarvittava kalusts ja pelivarusteet. Kun paiveluun

slsältyy varusteicJen'lisäksi petikentän käyttöoikeuden luovutus, m5rynti on koko-

naisuudessaan liil(unnan mahclotlistavaa palvelua ja myyntiin sovelietaan alen-

nettua verokantaa.

Ohjatussa pelis*å pelaaminen tapahtuur amntattitaitoisen ohjaajan vetämänä jo-

ko asiakkaan on'1ail* kentällå tai palveh-rntuottajan kentällä" Ohjatussa pelitapah-

tumassa ohjaus on lajin sääntojen, kaluston toinrinnan ja tr"rrvallisuusasioiden lä-

pikäyntiä ja ohjaaja säattaa myos toinria tuomarina. Olrjaaja on koko petin ajan

lä*nä. palvetruun voi sisåliyä pelipakettiin kuuluvat vär"ikuutat ja pelivarusteiden

vuskrat. Ohjattu värikuulapeli on kokonaist-rudessaan palvelua. jolla annetaan

mahclotlisurris liikunnan harjoittamiseen. Myyntiin sovelletaan alennettua verokan-
t^^
I rla1.
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Hakemuksen koltdissa 1-4 hakija toirnii tapahtuman iärjestajänä jo$to yksin itse
tai yhclessä §uonren Paintball Liitt* Ry,n kansra. Tapahtuma sisåltäå pelivarus-
teet, peliah"reen kåytön ja ennakkacn määrätyn mäåran värikuulia. P*laajille voi-
daan tapahtumaan osallistumis*ksi rnVydä vårikuulia joko ennalta sovitun mää-
rån lisåkxi tai siinä tapaukse*sa, ettei ssallistunrismaksu sisällä lainkaan vårikuu-
{ia. Verc,t'lal}innon käsityksen mukaan hakijan i(se iai hakijan yhclessä §uomen
?ew1iball Liitto Ry.n järj*siämä*sä Faintball turnauksessa hakemutr<sess* mainit-
tujen pelivarusteidett ja pelialu**n sekå vårikuurlien ja Iisävärikr.rulien luovutus.
joka on hakemuksessa kuvatulla tavalla tarpeellinan tapahtumaair osallistumi-
se§$ä, 

.voidaan 
my5rr1ä alennett"rfia verskannalla.

Haketnuksessä ei alekysytty vår'ikuulien nryynnista nruissa kuir: hakijan jårjes-
tämissä tapahiumissa tai lisävarikuutien myynnistä esirnerkiksi pelaajan kotiin
vietåvåksi. Niihin ei trähtökc:htaieesti voi soveltaa yllä mainiftua alenr:ettrra uäro-
l,**+^^t\(it tlctd-

Hakemuksen kohdassa 5 on kysytty tilan kåytöstä liikuntaan" Liikr-rntaan soveltu-
van tilan kuten esin-lerkiksi sisåurheiluhallin tilapåiseen käyttöoikeirden luovutta*
miseen liikr-rnnan harjoittamista varten soveiletaan liikuntapalvelun 10 %:n vero-
kantaa. Vastaavan tilan tilapäiseen luovuttamiseen johonkin muuhun iarkoituk-
seän, esimerkiksi nåy4telyiitaksi, sovelletaan yleistå verokantaa. Titan tosiasialfi-
sella käytöllå on siis vaikutusta perityn korvauksen verokantaan. Haklan luovut
taessa vårikuulapelikentän kolmekst tunniksl maksua vastaan Paintball harras-
tusta va$en, luovutusta voidaan pitää liikuntaan soveltuvan tilan tilapäisenä luo-
vuttanrisena llikunnan harjoittamista varten.

Kun myytävään palveluun sisältyy sekä peliketttän kåyttöoikeuden tilapäisluon*
' teinen luovt-ttus että pelisså tarvittava kalusto ja pelivarusteet, nryynti on koko-

naisu urJessaan liikul:na n mahcJoll istavaa palvelua ja nryyntiin sovelletaan ale n-
nettua rrerckantaa {6.1}. Pelkkien pelivarusteiden vuokraamista ilman peliah"retta,
ei voi pitäå arvonlisäverolain tarkoittanrana mahdolllsuutena liikunnan harjoitta-
miseen, vaan kyseesså nn välineiden vuokraamispalvelu, johon sovelletaan
yleistä 24 $/a'.fi verokantaa t6-21.

Savelletut oikeusohieet
Arvonlisåverslaki 1 § 1 nromentti 1 kohta, 84 §, 85 a $ 1 momentti 3 kohta, 190 §
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