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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallitus esittää leimaverolakiin eräitä kaup
parekisteriä koskevia muutoksia, jotka helpot
tavat patentti- ja rekisterihallituksen kauppa
rekisteriosaston työtä. Esityksessä ehdotetaan 
muun muassa luovuttavaksi ensimmäisestä osa
keyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sään
töjen muuttamista koskevan ilmoituksen jälkeen 
annettavasta otteesta tai jäljennöksestä perittä
västä leimaverosta. Lisäksi ehdotetaan kauppa
rekisteriä koskeviin säännöksiin tehtäväksi eräi
tä kielellisiä muutoksia. 

Leimaverolakia ehdotetaan muutettavaksi vas
taamaan maksujen pennimäärien pyöristämisestä 
annetun lain säännöstä siten, että myös leima
vero on suoritettava viiden pennin tarkkuudella. 
Samoin ehdotetaan muutettavaksi yhdistysrekis
teristä annettavasta otteesta suoritettavaa leima
veroa koskeva säännös. Lisäksi ehdotetaan ku
mottavaksi ulkoasiainministeriässä toimivan jul
kisen notaarin oikeaksi todistamasta todistuk
sesta perittävää leimaveroa koskeva säännös. 

PERUSTELUT. 

l. Kaupparekisteri-ilmoituksista perittävä lei
mavero. 

Maaliskuun 1 päivänä 1979 tulivat voimaan 
toiminimilaki ( 128/79) ja kaupparekisterilaki 
( 129/79). Tällöin siirtyi myös yhtiöjärjestys
ten lainmukaisuuden tutkiminen kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä patentti- ja rekisterihalli
tuksen kaupparekisteriosastolle tapahtuvaksi 
kaupparekisteri-ilmoitusten yhteydessä. 

Uusi lainsäädäntö on lisännyt huomattavasti 
rekisteriin merkittävien toiminimien määrää ja 
pyydettyjen kaupparekisteriotteiden lukumää
rää. Perus- ja muutosilmoitusten käsittelyn pää
tyttyä myönteisen päätöksen yhteydessä ei an
neta ilmoituksen tekijälle varsinaista toimitus
kirjaa, vaan ilmoituksen tekijä joutuu tilaamaan 
erikseen kaupparekisteriotteen ja jäljennöksen 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä tai osuuskunnan 
säännöistä. Kun ennen lainmuutosta kauppa- ja 
teollisuusministeriö vahvisti yhtiöjärjestyksen 
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tai sen muutoksen, ilmoituksen tekijä sai paa
töksen yhteydessä vahvistetun yhtiöjärjestyk
sen. Kaupparekisteri-ilmoitusta tehtäessä on 
suoritettava leimavero, jonka määrä 1 päivänä 
maaliskuuta 1979 voimaan tulleella leimavero
lain muutoksella ( 1039/78) muutettiin siten, 
että se vastaa aikaisemmin kauppa- ja teolli
suusministeriön yhtiöjärjestyksen vahvistamises
ta suoritettavan leimaveron ja kaupparekisteri
ilmoituksesta suoritettavan leimaveron yhteis
määrää. Lainmuutoksen jälkeen ilmoituksen 
tekijä joutuu lisäksi ensimmäisestä otteesta ja 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen tai osuuskunnan 
sääntöjen jäljennöksestä suorittamaan vielä jäl
jennöksestä perittävän leimaveron. Kun tarkoi
tuksena ei ollut lisätä näistä asioista suoritetta
van leimaveron määrää, ehdotetaan leimavero
lakia muutettavaksi siten, että leimaverosta va
paa on ote kaupparekisteristä, jäljennös osake
yhtiön yhtiöjärjestyksestä ja osuuskunnan sään
nöistä, jotka patentti- ja rekisterihallitus perus-
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tai muutosilmoituksen rekisteröimisen jälkeen 
ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen tehneelle 
elinkeinonharjoittajalle. 

Leimaverolain 10 §:n Rekisteriotetta koske
vassa nimikkeessä on säännökset sekä patentti
ja rekisterihallituksessa että elinkeinohallituk
sessa pidettävistä rekistereistä annettavista ot
teista perittävästä leimaverosta. Leimaveron 
määrä vaihtelee sen mukaan, annetaanko ote 
arkeille kirjoitettuna, erillisille lehdille kirjoi
tettuna vai valokopiona. Kun nykyisin käytän
nössä kaikki rekisteriotteet annetaan valokopioi
na, ei ole syytä luetella laissa erilaisia leima
veron määräytymisperusteita, vaan leimaveron 
perimisen yksinkertaistaiDiseksi ehdotetaan kai
kista rekisteriotteista perittäväksi kiinteämää
räinen leimavero otteen pituudesta riippumatta. 
Leimaveron määräksi ehdotetaan 25 markkaa. 
Jos paikallisviranomaisen pitämästä kauppare
kisteriin perustuvasta paikallisluettelosta otteen 
antaa maistraatti, olisi leimavero kuitenkin 15 
markkaa, koska. maistraatti perii leimaveron li
säksi otteesta toimituskirja-asetuksen mukaisen 
lunastuksen. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan lakiin tehtä
viksi eräitä muita kaupparekisteritoiminnan 
palvelua yksinkertaistavia muutosehdotuksia sa
moin kuin eräisiin säännöksiin ehdotetaan teh
täviksi sanonnallisia muutoksia. Muiden kuin 
yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen 
muuttamista tarkoittavista muutosilmoituksista 
suoritettava 90 markan leimavero ehdotetaan 
korotettavaksi 150 markkaan. 

2. Yhdistysrekisteristä annettavat otteet. 

Leimaverolain 10 § : n Rekisteriotetta koske
van nimikkeen 4 kohdan mukaan muun muassa 
yhdistysrekisteristä annettavasta otteesta on 
suoritettava leimaveroa 10 markkaa arkilta. 
Oikeusministeriössä pidettävä yhdistysrekisteri 
on muutettu atk-perusteiseksi rekisteriksi, josta 
rekisteritiedot tulostetaan kirjoitinlaitteen kaut
ta uudentyyppisen A4-kokoisen otelomakkeen 
sivulle. Uusi lomake ei ole arkki, vaan A4-
kokoinen sivu. Uusien otteiden ohella yhdis
tysrekisteristä annetaan toistaiseksi myös van
hoja kirjoituskoneella täytettäviä arkin muo
dossa annettavia otteita. Vuoden loppu
puolelta lähtien yhdistysrekisteristä annetaan 
pelkästään uudentyyppisiä otteita. Yhdistys
asioita hoitavat paikallisviranomaiset, henkikir
joittajat ja maistraatit käyttävät myös sekä 

vanhaa että uutta lomaketyyppiä. Paikallisvi
ranomaiset käyttänevät vanhaa lomaketyyppiä 
vielä usean vuoden ajan. 

Kun 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimik
keen 4 kohta ei sanamuodoltaan sovellu uudesta 
lomaketyypistä perittävään leimaveroon, ehdo
tetaan sitä muutettavaksi siten, että leimaveron 
määräytymisperusteena olisi myös sivu, jolloin 
säännös soveltuisi uuden mallin mukaisesta ot
teesta perittävään leimaveroon. Vanhantyyppi
sestä otteesta perittäisiin leimavero edelleen 
arkilta. Otteesta suoritettavan leimaveron mää
rään muutos ei vaikuttaisi, koska molemmissa 
lomakkeissa tietojen määrä useimmissa tapauk
sissa on sama. 

3. Leimaveron pennimäärien pyöristäminen. 

Huhtikuun 1 päivänä 1980 tulivat voimaan 
laki ja asetus maksujen pennimäärien pyöristä
misestä (1024 ja 1025/79), joiden mukaan 
maksuja suoritettaessa määrä pyöristetään siten, 
että määrän päättyessä yhteen, kahteen, kuuteen 
tai seitsemään penniin se pyöristetään lähinnä 
pienempään viidellä jaolliseen pennimäärään. 
Jos suoritettava määrä päättyy kolmeen, nel
jään, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, se pyö
ristetään lähinnä suurempaan viidellä jaolliseen 
pennimäärään. 

Leimaverolain 69 §:n 2 momentin mukaan 
leimavero on pyöristettävä lähinnä suurempaan 
käytettävissä olevaan leimamerkkiin, jos suori
tettavan suuruista leimamerkkiä ei ole. Kun 
leimamerkit ovat verrattavissa rahaan, ei myös
kään leimaveroa ole syytä enää periä yhden 
pennin tarkkuudella. Tämän vuoksi ehdotetaan 
leimaverolain 69 § :n 2 momentissa oleva sään
nös leimaveron pyöristämisestä lähinnä suurem
paan käytettävissä olevaan leimamerkkiin muu
tettavaksi siten, että se vastaa maksujen penni
määrien pyöristämisestä annetun lain pyöristä
mistä koskevia säännöksiä. 

4. Ulkoasiainministeriässä t01m1van julkisen 
notaarin oikeaksi todistama todistus. 

Ulkoasiainministeriässä toimivan julkisen no
taarin oikeaksi todistamasta todistuksesta suo
ritettavaa leimaveroa koskeva säännös ehdote
taan kumottavaksi, jotta todistuksesta voitaisiin 
periä valtion maksuperustelain ( 980/7 3) no
jalla annetun maksuasetuksen mukainen maksu. 



N:o 28 3 

5. Esityksen taloudelliset vaikutukset. 

Perus- ja muutosilmoituksen jälkeen annet
tavan ensimmäisen kaupparekisteriotteen ja yh
tiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen jäljen
nöksen leimaverovapaus vähentäisi leimaveron 
tuottoa arviolta vajaalla 800 000 markalla vuo
dessa. Samalla kuitenkin ehdotettu muiden kuin 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan 

sääntöjen muuttamista tarkoittavista muutos
ilmoituksista suoritettavan leimaveron korotta
minen 90 markasta 150 markkaan lisäisi lei
maveron tuottoa arviolta noin 550 000 markalla 
vuodessa. Pois jäävä otteiden postiennflkolla 
lähettämisestä aiheutuva työ vähentäisi kanslia
henkilökunnan työtä arviolta kaksi henkilötyö
vuotta. Muilla muutosehdotuksilla ei ole mai
nittavia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

10 §.·tt Rekisteriotetta koskeva nimike. Ni
mikkeen 2 kohtaan ehdotetaan otettavaksi muis
ta kuin kaupparekisteristä annettavista otteista 
suoritettavaa leimaveroa koskevat säännökset, 
joita yksinkertaistettaisiin siten, että otteista 
olisi suoritettava otteen pituudesta ja valmistus
tavasta riippumaton kiinteämääräinen leimavero. 
Leimaveron määräksi ehdotetaan 25 markkaa, 
joka on nykyisin otteista perittävä keskimää
räinen leimavero. Muita kuin kaupparekisteristä 
annettavia otteita ovat tavaramerkkirekisteristä, 
patenttirekisteristä ja mallioikeusrekisteristä, 
joita pidetään patentti- ja rekisterihallituksessa, 
sekä elinkeinohallituksessa pidettävästä kilpailu
rajoitusrekisteristä annettavat otteet. Näistä re
kistereistä annettavien otteiden määrä jää alle 
100 kappaleen vuodessa. 

Nimikkeen 3 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
säännös kaupparekisteristä annettavasta otteesta 
perittävästä leimaverosta. Myös näistä otteista 
ehdotetaan perittäväksi otteen pituudesta riip
pumaton 25 markan leimavero. Samansuuruinen 
leimavero olisi perittävä paikallisviranomaisen 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette
losta, jos otteen antaa henkikirjoittaja, mutta 
15 markkaa, jos otteen antajana on maistraatti. 

Nimikkeen 4 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että yhdistysrekisteriotteesta, joka 
annetaan atk-lomakkeena, leimaveroa on suori
tettava 10 markkaa sivulta. 

10 §:n Todistusta koskeva nimike. Lainkoh
dan mukaan julkisen notaarin antamasta todis
tuksesta, joka annetaan erityisenä toimituskirja
na tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakirjaan ja jonka antaa ulkoasiainministeriös
sä toimiva, on suoritettava leimaveroa 11 mark
kaa. Kun olisi asianmukaista, että tällaisista 
todistuksista ei perittäisi leimaveroa, vaan ulko
asiainhallinnon maksuperusteasetuksen ( 7 91 / 
76) mukainen maksu, ehdotetaan nimikkeestä 

kumottavaksi ulkoasiainministeriässä toimivaa 
julkista notaaria koskeva kohta. 

12 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi uusi 57 kohta, jonka mukaan ensim
mäisen kerran ilmoituksen jälkeen annettava 
jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä ja 
osuuskunnan säännöistä sekä ote kaupparekis
teristä ovat leimaverosta vapaita, kuten edellä 
yleisperusteluissa on tarkemmin selostettu. 

14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitus
ta koskeva nimike. Nimikkeen 1 kohdan sana
muotoa ehdotetaan täsmennettäväksi kauppare
kisterilaissa käytetyn terminologian mukaiseksi 
käyttämällä käsitteitä perusilmoitus ja muutos
ilmoitus sekä tarkistamalla säännöksen sana
muoto nykyistä selkeämmäksi. 

Nimikkeen 2 kohdan mukaisista muutosil
moituksista perittävän leimaveron määriä eh
dotetaan muutettaviksi siten, että muista kuin 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan 
sääntöjen muuttamista koskevista ilmoituksista 
olisi suoritettava leimaveroa 150 markkaa ny
kyisen 90 markan asemesta. Samalla ehdotetaan 
lainkohdan sanamuotoa kielellisesti selvennettä
väksi. 

15 §. Kaupparekisterilain mukaan elinkei
nonharjoittajan on ilmoitettava osoitteen muu
tos kaupparekisteriin. Kun osoitteiden ajan ta
salla pitäminen on kaupparekisteritoiminnan 
palvelutoiminnan kannalta tärkeätä, ei ole koh
tuullista, että tällaisista ilmoituksista on suo
ritettava leimaveroa. Tämän vuoksi ehdotetaan 
15 § :ään lisättäväksi säännös, että osoitteen
muutosta koskeva ilmoitus on leimaverosta va
paa. Samassa yhteydessä ehdotetaan myös py
kälässä olevaan pankkien toistensa asettamia 
vekseleitä koskevaan säännökseen tehtäväksi ny
kyistä pankkilainsäädäntöä vastaavat kielelliset 
muutokset. 

69 §:n 2 mom. Lainkohdassa oleva sään-
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nös leimaveron pyöristämisestä lähinnä suurem
paan ·käytettävissä olevaan leimamerkkiin eh
dotetaan muutettavaksi 'siten, että suoritetta
van leimaveron määrän päättyessä yhteen, kah
teen, kuuteen tai seitsemään penniin, leimave
ro on pyöristettävä lähinnä pienempään widel
lä jaolliseen pennimäärään. Jos taas suoritet-

tavan leimaveron määrä päättyy kolmeen, nel
Jaan, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, se 
on pyöristettävä lähinnä suurempaan viidellä 
jaolliseen pennimäärään. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Rekisteriotetta koskevan 

nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta sekä Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta, 14 
§:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike, 15 § ja 69 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta sekä 
Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa 
laissa (862/77), 10 §:n RekLsteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta 1 päivänä joulukuuta 
1978 annetussa laissa ( 916/78), 14 § :n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva ni
mike 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1039 /78), 15 § osittain muutettuna 
31 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla (747/68), ja 69 §:n 2 momentti 25 päivänä 
maaliskuuta 1948 annetussa laissa ( 244/48), sekä 

lisätään 12 § :n 1 momenttiin uusi 57 kohta seuraavasti: 

10 §. 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 
ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris
tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 25 
markkaa; 

3) kaupparekisteristä 25 markkaa sekä pai
kallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin 
perustuvasta paikkallisluettelosta 25 markkaa, 
jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 15 mark
kaa, jos otteen antaa mai:straatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
10 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 10 markkaa sivulta; sekä 

Todistus, joka annetaan erityisenä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomai:selle esitettyyn 
asiakirjaan: 

1) julkisen notaarin antama todistus 6 mark
kaa; 

12 §. 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

57) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä 
ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kauppare
kisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus pe
rus- tai muutosilmoituksen rekisteröimisen jäl
keen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen 
tehneelle elinkeinonharjoittajalle. 

14 §. 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, m1käli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil

moitus 120 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom-
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mandiittiyhtiön perusilmoitus 250 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 510 
markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 510 markkaa ja muu muutos
ilmoitus 150 markkaa. 

15 §. 
Edellä 14 §: ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asia

kirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varusrettu; 

asiakkjan kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen 

muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaami
sesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja 
kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista 
varten perustettua 'siitoseläinosuuskuntaa ja 
maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva re
kisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustus
kassarekisteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella mak
settava, as.ianmukais·esti leimalla varustetun vek-

Helsing,issä 18 päivänä huhtikuuta 1980. 

selin kaksoiskappale ja postilähetysvekseli; sa
moin kuin 

pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluotto
laitosten, vakuutuslaitosten, osuuspankkien, 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, Teollista
misrahasto Oy - Industrialization Fund of 
Finland Ltd:n, Suomen Vientiluotto Oy -
Finlands Exportkredit Ab:n ja Matkailun Ke
hitysrahasto Oy:n toistensa maksettaviksi aset
tamat vekselit sekä omat vekselit, jotka sääs
töpankit antavat Säästöpankkien Keskus-Osake
Pankille taikka osuuspankit Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy:lle. 

69 §. 

Jos suoritettavan leimaveron määrä päättyy 
yhteen, kahteen, kuuteen tai seitsemään pen
niin, pyöristetään se lähinnä pienempään viidel
lä jaolliseen pennimäärään. Jos suoritettavan 
leimaveron määrä päättyy kolmeen, neljään, 
kahdeksaan tai yhdeksään penniin, pyöri:stetään 
se lähinnä suurempaan viidellä jaolliseen pen
nimäärään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1980, kuitenkin niin, että lain 12 §:n 
1 momentin 57 kohdassa tarkoitetut jäljennök
set ja otteet annetaan leimaverotta vasta tämän 
lain voimaantuJon jälkeen tapahtuvista rekiste
röimisistä. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Rekisteriotetta koskevan 

nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta sekä Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta, 14 
§:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike, 15 § ja 69 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 2 ja 3 kohta sekä 
Todistusta koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa 
laissa ( 862/77), 10 § :n Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 4 kohta 1 päivänä joulukuuta 
1978 annetussa laissa (916/78), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva ni
mike 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1039/78), 15 § osittain muutettuna 31 
päivänä joulukuuta 1968 ~annetulla lailla ( 7 4 7/68) ja 69 §: n 2 momentti 25 päivänä maa
liskuuta 1948 annetussa laissa ( 244/48), 'Sekä 

lisätään 12 §:n 1 momenttiin uusi 57 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

10 §. 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatoclistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 
ja 8 § :ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 

2) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja 
rekisrerihallituksessa tai elinkeinohallituksessa 
pidetystä rekisteristä, jos ote annetaan patent
ti- ja rekisterihallituksesta tai elinkeinohallituk
sesta, 18 markkaa arkilta, jos sen antaa hen
kikirjoittaja, 13 markkaa arkilta ja muutoin 
10 markkaa arkilta; 

3) kaupparekisteristä tai muusta patentti- ja 
rekisterihalli tukses.sa tai elinkeinohallituksessa 
pidetystä rekisteristä, milloin ote annetaan va
lokopiona tai erillisille lehdille kirjoitettuna, 18 
markkaa ensimmäiseltä lehdeltä ja 10 markkaa 
kultakin seuraavalta lehdeltä; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
10 markkaa arkilta; sekä 

Todistus, joka annetaan erityis,enä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakirjaan; 

Ehdotus. 

10 §. 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn as1akirjaan merkityt lupatoclistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 
ja 8 §:ssä säädetyn leiman ~sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Rekisteriote: 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris
tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 25 
markkaa; 

3) kaupparekisteristä 25 markkaa sekä pai
kallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin 
perustuvasta paikallisluettelosta 25 markkaa, 
jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 15 mark
kaa, jos otteen antaa maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
10 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 10 markkaa sivulta,· sekä 

Todistus, joka annetaan erityisenä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakiri aan: 

• 
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1) julkisen notaarin antama todistus, kun 
sen antaa ulkoasiainministeriässä toimiva, 11 
markkaa, muutoin 6 markkaa; 

12 §. 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

14 §. 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1 ) kun toiminimi ilmoitetaan ensi kerran 

rekisteriin, osakeyhtiö tai osuuskunta 510 
ma11kkaa, yksity.irnen elinkeinonharjoittaja 120 
markkaa ·sekä muut toiminimet 250 markkaa; 

2) kun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja 
osuuskunnan sääntöjen muuttaminen ilmoite
taan 510 markkaa, kun muu osakeyhtiötä ja 
osuuskuntaa koskeva muutos ilmoitetaan 150 
markkaa sekä kun prokura, sivuliikkeen perus
taminen tai muu kuin edellä mainittu rekiste
riin tehtävä muutos ilmoitetaan 90 markkaa. 

15 §. 
Edellä 14 §: ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletettujen asia

kirjojen sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varustettu; 

asiakiri an kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin liikkeen lakkaami

sesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja ka
lastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista var
ten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja maa
taloudellista koneosuuskuntaa koskeva rekisteri-

Ehdotus. 

1) julkisen notaarin antama todis•tus 6 mark
kaa; 

12 §. 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

niin myös 

57) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestykses
tä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote kauppa
rekisteristä, jotka patentti- ja rekisterihallitus 
perus- tai muutosilmoituksen rekisteröimisen 
jälkeen ensimmäisen kerran antaa ilmoituksen 
tehneelle elinkeinonharjoittajalle. 

14 §. 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverost·a va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil

moitus 120 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom
mandiittiyhtiön perusilmoitus 250 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 510 
markkaaj 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 510 markkaa ja muu muutos
ilmoitus 150 markkaa. 

15 §. 
Edellä 14 §: ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asia

kirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varustettu; 

asiakirjan kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen 

muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaamises
ta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja ka
lastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista var
ten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja maa-
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ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustu&kassare
ldsteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella mak
settava, asianmukai,sesti leimalla varustetun vek
selin kaksoiskappale ja postilähetysvekseli; sa
moin kuin 

pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluotto
laitosten, vakuutuslaitosten, osuus[kassojen], 
[Osuuskassojen Keskus Oy:n], Teollistamisra
hasto Oy - Industrialization Fund of Finland 
Ltd:n, Suomen Vientiluotto Oy - Finlands 
Exportkredit Ab:n ja Matkailun Kehitysrahas
to Oy:n toistensa maksettavaksi asettamat vek
selit sekä omat vekrelit, jotka säästöpankit an
tavat Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille 
taikka osuus[kassat] [Osuu&kassojen Keskus 
Oy:lle]. 

69 §. 

Jos suoritettavan leimaveron suuru1sta leima
merkkiä ei ole eikä määrää voida piepemmillä 
merkeillä tasan suorittaa, käytettäköön lähinnä 
suurempaa leimaa. 

Ehdotus. 

taloudellista koneosuuskuntaa koskeva rekiste
ri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustuskassa
rekisteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella mak
settava, asianmukaisesti leimalla varustetun vek
relin kaksoiskappale ja postilähetysvekseli; sa
moin kuin 

pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluotto
laitosten, vakuutuslaitosten, osuuspankkien, 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, Teollista
misrahasto Ov - Industrialization Fund of 
Finland Ltd:~, Suomen Vientiluotto Oy -
Finlands Exportkredit Ab:n ja Matkailun Ke
hitysrahasto Oy:n toistensa maksettaviviksi 
asettamat vekselit sekä omat vekselit, jotka 
säästöpankit antavat Säästöpankkien Keskus
Osake-Pankille taikka qsuuspankit Osuuspank
kien Keskuspankki Oy:lle. 

69 §. 

Jos suoritettavan leimaveron määrä päättyy 
yhteen, kahteen, kuuteen tai seitsemään pen
niin, pyöristetään se lähinnä pienempään vii
dellä jaolliseen pennimäärään. Jos suoritetta
van leimaveron määrä päättyy kolmeen, nel
jään, kahdeksaan tai yhdeksään penniin, pyö
ristetään se lähinnä suurempaan viidellä jaol
liseen pennimäärään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1980, kuitenkin niin, että lain 12 §:n 
1 momentin ·57 kohdassa tarkoitetut jäljennök
set ja otteet annetaan leimaverotta vasta tämän 
lain voimaantulon jälkeen tapahtuvista rekiste
röimisistä. 


