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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta.. 
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määrät ehdotetaan palautettaviksi reaaliarvoansa 
korottamalla niitä, jotka on viimeksi korotettu 
vuonna 1976, keskimäärin 50 %:lla ja niitä, 
jotka on korotettu vuonna 1978, noin 30 %:lla. 
Eräistä yksittäisistä toimituskirjoista suoritet
tavan leimaveron määriä ehdotetaan korotet
taviksi näitä korotuksia enemmän. 

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuksesta 
suoritettavan leimaveron veroasteikkoa ehdote-

taan tarkistettavaksi ottaen huomioon rahan
arvon aleneminen. 

Leimaverolakiin ehdotetaan otettavaksi sään
nös sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen myön
netystä luvasta suoritettavasta leimaverosta. Li
säksi ehdotetaan muutoksia erilaisista liiken
neluvista suoritettaviin leimaveron määriin sa
moin kuin eräitä muun lainsäädännön muuttu
misesta johtuvia ja eräitä muita vähäisiä muu
toksia. 

PERUSTELUT. 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä on viimeksi yleisesti korotettu 1 päi
vänä helmikuuta 1976 voimaan tulleella lailla. 
Vuosina 1976 ja 1977 nämä määrät olivat väli
aikaisesti voimassa, mutta vuoden 1978 alusta 
lukien vastaavat markkamäärät tulivat pysyvästi 
voimaan. Eräistä toimituskirjoista, kuten lain
huudatus- ja kiinnitysasiain pöytäkirjanotteista 
sekä rasitustodistuksista suoritettavan leimave
ron määriä korotettiin näiden valmistamisesta 
johtuneiden kustannusten nousu huomioon 
ottaen 1 päivästä heinäkuuta 1978 lukien. 
Useiden toimituskirjojen antamisesta aiheutu
neet kustannukset ovat nousseet suuremmiksi 
kuin mitä niistä on suoritettava leimaveroa. 
Kun toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
reaaliarvon palauttaminen on asianmukaista, 
ehdotetaan 1 päivästä helmikuuta 1976 lukien 
voimassa olleiden toimituskirjojen leimaveron 
määriä korotettaviksi keskimäärin 50 prosen
tilla. Kiinteistöasioita koskevista toimituskir
joista suoritettavan leimaveron määriä ehdote-

168000887E 

taan korotettaviksi keskimäärin 30 prosentilla. 
Leimaveron perimisen helpottamiseksi ehdote
taan markkamäärät pyöristettäviksi ylöspäin 
siten, että leimaveron määrät päättyisivät täy
teen markkaan tai kymmeneen markkaan. 
Eräistä toimituskirjoista suoritettavan leima
veron määriä ehdotetaan korotettaviksi yleistä 
korotusta enemmänkin, jos näiden antamisesta 
aiheutuneet kustannukset tehtyjen selvitysten 
mukaan ovat nousseet yleistä korotusta enem
män tai muut seikat antavat aihetta suurem
paan korotukseen. Osa leimaverolain 10 §:'ssä 
olevista säännÖksistä on sellaisia, että leim~
veron suuruuden määrää asian ratkaiseva vi
ranomainen laissa olevien vähimmäis- ja enim
mäismäärien rajoissa. Eräistä toimituskirjoista 
suoritettavasta leimaverosta on tarkemmat mää
räykset leimaverolain soveltamisesta annetussa 
valtioneuvoston päätöksessä ( 663/4 3) . Useilla 
ehdotetuilla korotuksilla ei näin ollen ole väli
töntä vaikutusta käytännössä suoritettaviksi 
tuleviin leimaveron määriin. Edellä esitetyn 
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mukaisesti ehdotetaan muutettaviksi leimavero
lain 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 
Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja War
ranttia koskevat nimikkeet, 65 b § :n 1 mo
mentti ja 66 §. 

Leimaverolain 16 §:n mukaan kiinteistön 
·omistusoikeuden luovutuskirja on lainhuutoa 

haettaessa varustettava leimamerkeillä. Leima
vero on 4 %, kun omaisuuden arvo on enin
tään 10 000 markkaa, 5 %, kun omaisuuden 

.,arvo on yli 10 000 markkaa, mutta ei yli 
50 000 markkaa ja 6 %, kun omaisuuden arvo 
on yli 50 000 markkaa. Omaisuuden arvon 
markkamääriä tarkistettiin viimeksi 1 päivänä 
tammikuuta 1978 voimaan tulleella leimavero
lain muutoksella. Rahanarvon alenemisen joh
dosta yhä useammin on lainhuutoa haettaessa 
suoritettava leimaveroa 6 %. Kun lain tarkoi
tuksena ei ole, että myös pienistä kiinteistö
kaupoista olisi suoritettava leimaveroa 6 %, 

. ehdotetaan leimaverolain 16 § : ään sisältyvä 

veroasteikko muutettavaksi. Leimavero olisi 
4 %, kun omaisuuden arvo on enintään 30 000 
markkaa, 5 %, kun omaisuuden arvo on yli 
30 000 markkaa, mutta ei yli 100 000 mark
kaa ja 6 %, kun omaisuuden arvo on yli 
100 000 markkaa. 

Ehdotettujen muutosten vaikutusta leimave
ron tuottoon on vaikea arvioida. Lainhuuda
tuksen yhteydessä suoritettavan leimaveron ve
roasteikon tarkistaminen luonnollisesti alentaa 
leimaveron tuottoa. Toimituskirjoista suoritet
tavan leimaveron tuottoon kaikki korotukset 
eivät, kuten edellä on mainittu, vaikuttaisi 
täysimääräisesti. Karkean arvion mukaan ehdo
tetut muutokset korottaisivat leimaveron tuot
toa noin 90 miljoonalla markalla vuodessa. 

Muita muutosehdotuksia sekä eräitä muun 
lainsäädännön muuttumisen johdosta tehtäviä 
sanonnallisia tai muita muutoksia selostetaan 
tarkemmin yksityiskohtaisten perustelujen yh
teydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

10 §. Apteekkioikeutta koskeva nimike. 
Koska apteekkierioikeudet ovat lakanneet ole
masta voimassa, ehdotetaan nimikkeen b kohta 
tarpeettomana jätettäväksi laista pois ja nimik
keen sanamuoto tarkistettavaksi tämän mukai-

--sesti. 
Haaste. Nimikkeen mukaan suullisesta haas

teesta on suoritettava leimaveroa 2 markkaa 
ja kirjallisen haasteen tiedoksi antamisesta 4 
markkaa kultakin henkilöltä. Tämä leimavero 
tulee suoritettavaksi kuitenkin vain silloin, kun 
nimismies antaa suullisen haasteen tai antaa 
kirjallisen haasteen tiedoksi, mikä käytännössä 
on erittäin harvinaista. Koska haastemiehet, 
joiden toimenpiteistä ei suoriteta leimaveroa, 
hoitavat käytännössä nämä tehtävät, on sään
nös omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä lain tul
kinnassa. Kun säännöksellä ja leimaveron tuo
tolla tältä osin ei siten ole käytännön merki
tystä, ehdotetaan säännös poistettavaksi laista. 

Liikemzelupa. Linjaliikenteen harjoittamista 
varten myönnetystä luvasta on suoritettava 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan leimaveroa vähintään 300 ja enintään 
5 000 markkaa. Tilausliikenteen harjoittamista 
varten myönnetystä luvasta on leimavero 130 
markkaa kultakin ajoneuvolta. Tällaiset oikeu-

det tuottavat saajalleen varallisuusarvoista etua, 
minkä johdosta ne on säädetty leimaverotuk
sen kohteeksi. Näin ollen tällaisista luvista 
suoritettavan leimaveron määrän tulisi olla 
suhteessa oikeudesta saajalleen koituvaan etuun. 
Tällaiset näkökohdat on pyritty ottamaan huo
mioon, kun ehdotetaan muutoksia eri liikenne
luvista suoritettavan leimaveron määriin. 

Haja-asutusalueiden liikenneolojen parantami
seksi liikenneministeriö on ryhtynyt järjestelyi
hin, jotta muut matkustajat voisivat käyttää 
hyväkseen koululaistilausajoja silloin, kun muita 
liikkumismahdollisuuksia ei ole. Tämä järjes
tely vähentäisi koululaiskuljetuksiin myönnet
tävän valtionavun määrää noin 1-3 miljoo
nalla markalla vuodessa. Järjestely edellyttäisi 
kuitenkin, että tilausliikennelupaoikeuteen olisi 
liitettävä linjaliikennelupa, josta nykyisten sään
nösten mukaan on suoritettava vähintään 300 
markan leimavero. Kun järjestely ei varsinai
sesti hyödyttäisi liikenteenharjoittajaa ja kun 
tilausliikenneluvasta on jo suoritettu leimavero, 
saattaa leimavero olla esteenä täydentävän linja
liikenneluvan hakemiseen. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että tilausliikenneoikeuteen liitetystä 
linjaliikenneluvasta olisi suoritettava vain 50 
markan leimavero. 
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Liikennelupaa koskevan nimikkeen 1 koh
dan mukaan linjaliikenteen harjoittamista var
ten annettua lupaa koskevan leimaveron mää
rät, korotettuina 50 prosentilla, koskisivat vain 
tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten myön
nettyä lupaa. 

Nimikkeen 2 kohtaan ehdotetaan otettavaksi 
saannös henkilölinjaliikenteen harjoittamista 
varten myönnetystä luvasta suoritettavasta lei
maverosta. Leimavero olisi alempi kuin tavara
linjaliikenteestä suoritettava leimavero eli vä
hintään 300 ja enintään 4 000 markkaa. Hen
kilötilausliikenneoikeuteen liitetystä luvasta suo
ritettavaa 50 markan leimaveroa koskeva sään
nös otettaisiin myös 2 kohtaan. 

Nimikkeen 3 kohdassa oleva kuorma- tai 
pakettiauton käyttämisestä tilapäisesti henkilöi
den kuljettamiseen annetusta luvasta suoritet
tava leimavero ehdotetaan korotettavaksi ny
kyisestä 10 markasta 50 markkaan. 

Nimikkeen 4 kohdassa oleva tilausliikenteen 
harjoittamista varten myönnetystä luvasta suo
ritettava leimavero ehdotetaan korotettavaksi 
130 markasta 500 markkaan ajoneuvolta. 

Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimi
tuskirjaa koskeva nimike. Vuoden 1980 alusta 
voimaan tulleen sähkölain ( 319/79) mukaan 
sähkölaitos saa toimia vain kauppa- ja teolli
suusministeriön vähintään 15 ja enintään 40 
vuodeksi antamalla luvalla. Päätöksestä, jolla 
myönnetään lupa sähkölaitostoiminnan harjoit
tamiseen, ehdotetaan perittäväksi 2 500 mar
kan leimavero. Tämänsisältöinen säännös 
ehdotetaan otettavaksi päätöstä koskevan ni
mikkeen 7 kohdaksi. 

Rekisteriote. Maanmittaushallituksessa suori
tetun tutkimuksen mukaan maarekisteristä 
annetun otteen valmistuskustannukset ylittävät 
huomattavasti siitä suoritettavan leimaveron, 
joka nykyisin on 10 markkaa arkilta. Tutki
muksen mukaan otteen valmistuskustannukset 
ovat 22 markkaa arkilta eli sama määrä, joka 

nykyisin on suoritettava leimaveroa sähkölai
tosrekisteristä ja kaivosrekisteristä annetusta 
otteesta. Tämän mukaisesti ehdotetaan näitä 
koskevan nimikkeen 5 kohtaan lisättäväksi 
maarekisteriote. Ehdotettu leimaveron yleinen 
korottaminen laskettaisiin tältä pohjalta, joten 
maarekisteriotteesta suoritettavaa leimaveroa 
korotettaisiin enemmän kuin muista toimitus
kirjoista suoritettavaa leimaveroa. 

11 §. Vesilain 20 luvun 3 §:n mukaan 
vesilautakunnalla on muiden tehtäviensä ohella 
myös valvontatehtäviä. Kun näiden valvonta
tehtävien hoitamiseksi vesilautakunta tarvitsee 
jäljennöksiä näissä asioissa annetuista päätök
sistä, se joutuu nykyisten säännösten mukaan 
kunnallisena viranomaisena tilatessaan esimer
kiksi korkeimmalta hallinto-oikeudelta jäljen
nöksen tämän päätöksestä maksamaan siitä me
nevän leimaveron. Kun ei voida pitää asianmu
kaisena, että vesilautakunta hoitaessaan sille 
laissa säädettyjä valvontatehtäviä joutuu suorit
tamaan jäljennöksistä leimaveron, ehdotetaan 
vesilautakunta vapautettavaksi toimituskirjojen 
leimaveron suorittamisvelvollisuudesta suorit
taessaan vesilain 20 luvun 3 § :n mukaista val
vontatehtävää. Tämän sisältöinen säännös ehdo
tetaan otettavaksi leimaverolain 11 §: ään siitä 
aikaisemmin kumotun 5 kohdan tilalle. 

14 §. Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muu
ta luovutuskirjaa, Raha-automaattiyhdistyksen 
ilmoitusta ja Siirtokirjaa koskevissa nimikkeissä 
olevat viittaukset leimaverolain muihin lain
kohtiin ehdotetaan tarkistettaviksi. 

27 §. Koska erioikeutta kanta-apteekkiin 
koskevat oikeudet ovat lakanneet olemasta voi
massa, ehdotetaan näiden siirtoa koskevasta 
luovutuskirjasta suoritettavaa leimaveroa kos
keva 27 § kumottavaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
leimaverolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 27 §, 
muutetaan 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää 

ilmoitusta, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luovutuskirjaa, Raha-automaattiyhdistyksen 
ilmoitusta, Siirtokirjaa ja Warranttia koskevat nimikkeet, 16 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §, 13 §:n 1 momentti, 16 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 § 
2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa ( 862/77 ) , 8 § muutettuna mainitulla 2 päi
vänä joulukuuta 1977 annetulla lailla sekä 2 päivänä helmikuuta 1979 annetuilla laeilla 
(113 ja 117 /79), 10 § muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla, 
7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla (416/78), 1 päivänä joulukuuta 1978 annetulla 
lailla (916/78), 22 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla (1039/78), mainitulla 2 päi
vänä helmikuuta 1979 annetulla lailla ja 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla lailla ( 419/ 
80), 14 § :n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike mainitussa 12 päivänä 
kesäkuuta 1980 annetussa laissa, Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike mai
nitussa 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luo
vutuskirjaa, Siirtokirjaa ja Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 2 päivänä joulukuuta 
1977 annetussa laissa, sekä 

lisätään lain 11 §:ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1955 annetussa laissa 
(218/5.5) siitä 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetulla lailla (273/73) ·kumotun 5 kohdan 
tilalle uusi 5 kohta seuraavasti: 

6 §. 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on ku

hunkin 4 § :ssä mainittuun ryhmään kuuluvan 
viranomaisen antamat toimituskirjat varustetta
va leimalla seuraavin määrin: 

1-2 ryhmässä 
3~4 

5-6 " 
" 

mk 
6,-
5,-
3,-

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomai
selle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä 
pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännös
ten mukaan on varsinaisena toimituskirjana an
nettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai
nittu, kultakin sivulta: 

mk 
1· ryhmässä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,-
2 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-
3 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-
4 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,-
5 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,-
6 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 §. 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat va
rustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök
set riita-asioissa 230 markkaa; 

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun
nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koske
vissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 180 markkaa, muulloin 90 
markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 90 markkaa sekä muiden viran
omaisten 230 markkaa; 
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d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 50 markkaa, 
avioliiton solmimista, 140 markkaa ja muut 
450 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiitti
yhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luot
tolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoi
mintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osake
yhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 750 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitseillatto
rniin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapausha
kemusta, 90 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 12 markkaa. 

2 ryhmässä: 

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja va
litusasioissa 75 markkaa; 

b) jäljennökset 12 markkaa. 

3 ryhmässä: 

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk
set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon. 23 markkaa; 

b) jäljennökset 8 markkaa. 

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: 

Ajokoriti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 
300 markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 80 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 185 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttam1-

nen korkeamman luokan ajokortiksi 80 mark
kaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, 80 mark
kaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 mark
kaa; ja 

7) liikenneopettajalupa 80 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustet
tava vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuot
toisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta 
riippuen, vähintään 2 300 ja enintään 38 000 
markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moot
toripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 
800 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 1 400 markkaa. 

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi 
todellisen viran sitä seuraamatta annetaan: 

1 ) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 30 ja enintään 45 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa vir
ka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen ver
rattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan 
tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mu
kaan vähintään 80 ja enintään 160 000 mark
kaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
300 ja enintään 3 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
7 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 150 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin 
karttalehdeltä vähintään 10 ja enintään 1100 
markkaa. 
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Kauppamatkustajalle annettava todistus, niin
kuin 66-68 §:ssä säädetään. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §: ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 150 ja enintään 3 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, lääninhallituksen anta
ma, 400 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 750 markkaa. 

Lastiviivakirja 80 markkaa ja sen uudistami
nen 30 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 450 ja enintään 7 500 markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 300 ja enintään 4 000 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn hen
kilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuiten
kin 50 markkaa; 

3 ) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä var
ten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 50 
markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 500 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
450 markkaa. 

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 30 markkaa kumpikin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 40 markkaa ja, kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 20 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 20 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si-

jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikai
sumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leima
veroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalai
sen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, 
vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mu
kaan enintään 450 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 450 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 50 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 30 markkaa. 

Ote: 

1) henkikirjasta kultakin sivulta 6 markkaa; 
2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta 

kultakin sivulta 5 markkaa. 
Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan

salaiselle matkaa varten ulkomaille enintään 
vuodeksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuo
deksi 150 markkaa sekä seuruepassi 10 mark
kaa henkilöltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 80 
ja enintään 3 000 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskir
ja, jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1 ) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 750 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perus
tamiseen 750 markkaa; 

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 140 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 27 000 markkaa; 
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c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 14 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perusta
miseen ulkomailla 23 000 markkaa; 

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille si
joittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 
7 500 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suo
ritettava leimaveroa 450 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 35 000 
markkaa; 

5) yleisiin huvituksiin: 

a) huvitusta varten valmistetun, maksua 
vastaan käytettävänä olevan raha-automaatio tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona rahaa taikka ra
haan tai tavataan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tio tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin edellä a ja b koh
dassa tarkoitetun automaatio tai siihen verrat
tavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatio taikka pal
lo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämi
seen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua vas
taan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun 
järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edel
lä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pi
tämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 25 markkaa ja enintään 700 
markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta. 

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön 
tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä sää
detty leimavero. 

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeis
toksi rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 
1 000 kVA:n, 30 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 20 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 17 pen
niä; 

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 
rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkti
asemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestli 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien vä
lityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilo
metriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 
50 penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 1 markka; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 3 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 5 
markkaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
2 500 markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemi
seen: 

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 
alueella 6 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 50 ja enintään 200 markkaa; 
sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 200 ja enintään 900 markkaa_ 
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Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myön
netään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöi
hin määräajaksi, päätös on varustettava ensim
mäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 10 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 3 markan suuruisella 
leimalla. 

· Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsitel
tävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun 
se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia 
taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitys
asia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lain
huudatusasiassa 200 markkaa ja kiinnitysasiassa 
160 markkaa. 

Rasitustodistus 60 marH::aa. ... 
· Rekisteriote: 

· · 1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiö
rekisteristä 15 markkaa arkilta; 

· 2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris
tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 40 
markkaa; 

3 ) kaupparekisteristä 40 markkaa sekä pai
kallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin 
perustuvasta paikallisluettelosta 40 markkaa, 
jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 30 mark
kaa, jos otteen antaa maistraatti; 
· 4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 

yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
15 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 15 markkaa sivulta; sekä 

.. 5 ) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekis
teristä ja kaivosrekisteristä 35 markkaa arkilta. 

Tavarapassitus 15 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hy
väksyminen, 150 markkaa. 
' Todistus, joka annetaan erityisenä toimitus

kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakiri aan: 

· ·1) julkisen notaarin antama todistus 10 
ptarkkaa; 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin 
toimittamisesta 10 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran

. omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 

kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta 5 markkaa, kuitenkin vähintään 5 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kir
joittamaan liikennevakuutusyhdistyksen, meri
mieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työ
eläkekassan nimen 10 markkaa; 

5) todistus määrätylle valtakunnan raja
alueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle 
matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikku
mista varten samoin kuin henkilöllisyyden to
teamiseksi annettu todistus 10 markkaa; 

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa 
varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista 
käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksi
tyiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koske
van käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottori
ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta 
uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väli
aikaiskuitti 10 markkaa. 

Muu 4 § :ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, 
ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa
laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 450 markkaa. 

V alokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enin
tään 18 X 25 cm, 3 markkaa sivulta sekä valo
kopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 
5 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko 
on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 50 penniä kultakin neliödesimet
riltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 50 
markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voi
daan käyttää työpiirustuksina uusissakin raken
nustöissä, ja vähintään 18 markkaa muista pii
rustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain 
asiakirjojen täydentämiseen. 

V alokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta valo
kopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertai
nen määrä. 

V alokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmit
taustoimiston antama, kun se on 
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Standardikokoa 
1) A 4 
2) A 3 
3) A2 
4) A 1 
5) suurempi kuin A 1 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen 

mk 
11,-
16,-
26,-
43,-

0,80 
osalta. 

V alokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13 X 18 cm, 9 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 18 markkaa. 

V altauskirja, 150 markkaa tai, milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhtei
sölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
3 000 markkaa sen viranomaisen harkinnan 
mukaan, joka luvan myöntää. 

Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai 
jäljennös: 

1 ) todistus; 
a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 

6 markkaa; 
b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai 

avioliitosta, 9 markkaa; 
2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhem

mista ja lapsista, 9 markkaa sekä jokaiselta 
näiden lisäksi merkittäväitä sukupolvelta 12 
markkaa; 

3) avioliittotodistus 6 markkaa; 
4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä an

netaan yksityisiä asioita varten, 6 markkaa; 
sekä 

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä sivulta 5 
markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 3 mark
kaa. 

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen 
merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suori
tetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin 
yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä 
säädetty. 

11 §. 
Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorit

tamisesta ovat vapaat: 

5) vesilautakunta suorittaessaan vesilain 20 
luvun 3 § :n mukaista valvontatehtävää; 

2 168000887E 

13 §. 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeu
delle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 
luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivu
lukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraa
vin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 " 

" 

14 §. 

mk 

9,-
6-
' 3,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil
moitus 180 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom
mandiittiyhtiön perusilmoitus 380 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 770 
markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 770 markkaa ja muu muutos
ilmoitus 150 markkaa. 

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutus
kirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16, 17, 
19-26 ja 29-31 §:n mukaan. 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai 
ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n pää
töstä koskevan nimikkeen 5 kohdan mukaan. 

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon 
tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa sii
hen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodos
tetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun 
alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun 
siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vah
vistamista varten, samoin kuin kiinteistön luo
vutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16, 
17, 19-26 ja 29-31 §:n säännöksiä. 

W arrantti, 23 markkaa. 
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16 §. 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on 

lainhuutoa haettaessa varustettava veron määrää 
vastaavilla leimamerkeillä. 

Vero on: 

4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enin
tään 30 000 markkaa, 

5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 
30 000 markkaa, mutta ei yli 100 000 mark
kaa, ja 

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 
100 000 markkaa. 

65b §. 
Alkoholilain nojalla tehdystä anniskelusopi

muksesta, jolla alkoholiyhtiö antaa oikeuden 
anniskella alkoholijuomia, peritään kalenteri
vuosittain leimaveroa annetun anniskeluoikeu
den ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan 
laadusta ja laajuudesta riippuen vähintään 50 
ja enintään 1 000 markkaa. Vajaalta kalenteri
vuodelta suoritettavan veron määrä on yhtä 
monta kahdestoistaosaa kysymyksessä olevan 
kaltaisesta anniskelusopimuksesta säännönmu
kaisesti vuosittain suoritettavan veron määrästä 
kuin sopimus käsittää täysiä tai vajaita kalen-

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

terikuukausia, kuitenkin vähintään 50 markkaa. 
Määräajaksi tehdyn tilapäisen anniskelusopi
muksen käsittäessä enintään kymmenen päivää, 
vero määrätään edellä sanotuin tavoin niin kuin 
yhdeltä kalenterikuukaudelta, vaikka sopimuk
sen käsittämät päivät jakaantuisivat kahdelle 
kalenterikuukaudelle. 

66 §. 
Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty 

oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai 
ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalai
nen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka 
toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä 
tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, 
olkoon velvollinen hänelle annettavasta todis
tuksesta suorittamaan leimaveroa 600 markkaa 
jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, 
jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa har
joittaa. 

Tämä laki tule voimaan pa1vana 
kuuta 1981. Lakia sovelletaan sellaiseen toimi
tuskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sa
nottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 27 §, 
muutetaan 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää 

ilmoitusta, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luovutuskirjaa, Raha-automaattiyhdistyksen 
ilmoitusta, Siirtokirjaa ja Warmnttia koskevat nimikkeet, 16 §, 65 b § :n 1 momentti ja 66 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 §, 13 §:n 1 momentti, 16 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 § 
2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa ( 862/77), 8 § muutettuna mainitulla 2 päi
vänä joulukuuta 1977 annetulla lailla sekä 2 päivänä helmikuuta 1979 annetuilla laeilla 
( 113 ja 117/79), 10 § muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1977 .annetulla lailla, 
7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla (416/78), 1 päivänä joulukuuta 1978 annetulla 
lailla (916/78), 22 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla ( 1039/78), mainitulla 2 päi
vänä helmikuuta 1979 annetulla lailla ja 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla lailla (419/ 
80), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike mainitussa 12 päivänä 
kesäkuuta 1980 annetussa laissa, Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike mai
nitussa 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luo
vutuskirjaa, Siirtokirjaa ja Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 2 päivänä joulukuuta 
1977 annetussa laissa, sekä 

lisätään lain 11 §:ään, sellaisena kuin se on 6 päivänä toukokuuta 1955 annetussa laissa 
(218/55) siitä 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetulla lailla (273/73) kumotun 5 kohdan 
tilalle uusi 5 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

6 §. 
Mikäli ei tassa laissa t01sm säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat varus
tettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomai
selle annettuun asiakirjaan 'kirjoitettu, sekä 
pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännös
ten mukaan on varsinaisena toimituskirjana 
annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai
nittu, kultakin sivulta: 

mk 

1 ryhmässä 18,-
2 

" 
13,-

3 
" 

10,-
4 , 4,-
5 

" 
3,-

6 
" 

2,-

Ehdotus. 

6 §. 
Mikäli ei tassa laissa tolSln säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat varus
tettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomai
selle annettuun asiakirjaan ,kirjoitettu, sekä 
pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännös
ten mukaan on varsinaisena toimituskirjana 
annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai
nittu, kultakin sivulta: 

mk 

1 ryhmässä 27,-
2 

" 
20,-

3 
" 

15,-
4 

" 
6,-

5 
" 

5,-
6 

" 
3,-
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2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 " 

" 

mk 

4,-
3,-
2,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin työ
tuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 §. 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja pää

tökset riita-asioissa 150 markkaa: 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai 

kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa kos
kevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanen alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 120 markkaa, muulloin 60 
markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: minis
teriön päätökset 60 markkaa sekä muiden 
viranomaisten 150 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 30 markkaa, 
avioliiton solmimista, 90 markkaa ja muut 
300 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiitti
yhtiöön annetussa laissa ( 322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luot
tolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoi
mintaa Suomessa annetussa laissa ( 684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osake
yhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 

Ehdotus. 

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 " 

" 
Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo

mioistuimen osalta koskee vain muita kuin työ
tuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 §. 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja pää

tökset riita-asioissa 230 mar~kaa; 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai 

kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa kos
kevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 180 markkaa, muulloin 90 
markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: minis
teriön päätökset 90 markkaa sekä muiden 
viranomaisten 230 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 50 markkaa, 
avioliiton solmimista, 140 markkaa ja muut 
450 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais~ 
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiitti
yhtiöön annetussa laissa ( 322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luot
tolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoi
mintaa Suomessa annetussa laissa ( 684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osake
yhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
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näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 500 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsematto
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 60 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 8 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot -ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 50 markkaa; 
b) jäljennökset 8 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk

set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon 15 markkaa; 
. b) jäljennökset 5 markkaa. 

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: 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 
175 markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 52 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 123 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttami
nen korkeamman luokan ajokortiksi 52 mark
kaa; 
_ 5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, 52 mark
kaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 52 mark
kaa; ja 

7) liikenneopettajalupa 52 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustet
tava vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

A p t e e k k i o i k e u s k i r j a tai päätös, 
jolta apteekkierioikeuden siirto hyväksytään, ap
teekin arvioidun tuottoisuuden mukaan valtio
neuvoston harkinnasta riippuen: 

Ehdotus. 

näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 750 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsematto
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 90 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 12 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 75 markkaa; 
b) jäljennökset 12 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk

set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon 23 markkaa; 

b) jäljennökset 8 markkaa. 

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: 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 
300 markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 80 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 185 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttami
nen korkeamman luokan ajokortiksi 80 mark
kaa· 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, 80 mark
kaa· 

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 mark
kaa; ja 

7) liikenneopettajalupa 80 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustet
tava vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

A p t e e k k i o i k e u s k i r ja, apteekin ar
vioidun tuottoisuuden mukaan valtioneuvoston 
harkinnasta riippuen, vähintään 2 300 ja enin
tään 38 000 markkaa. 
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a) kun apteekkioikeus annetaan, vähintään 
1 500 markkaa ja enintään 25 000 markkaa; 

b) kun erioikeus kanta-apteekkiin siirretään 
edellisen ja uuden haltijan kesken tehdyn sopi
muksen nojalla, vähintään 9 000 ja enintään 
45 000 markkaa, 

Autokoulun pitolu pa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain 
moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia var
ten, maalaiskunnassa 400 mark!kaa ja muualla 
600 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, maalaiskunnassa 700 mark!kaa ja muualla 
1 200 markkaa. 

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi 
todellisen viran sitä seuraamatta annetaan: 

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 20 ja enintään 30 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa vir
ka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen ver
rattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan 
tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mu
kaan vähintään 50 ja enintään 105 000 mark
kaa. 

Haaste: 

1) suullinen, kultakin henkilöltä 2 markkaa,-
2) kirjallisen haasteen tiedoksi antaminen, 

kultakin henkilöltä 4 markkaa. 
Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 

200 ja enintään 2 000 mark!kaa tai, milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhtei
sölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiin
teätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enin
tään 4 500 markkaa. 

Kansallisuuskirja 100 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin 
karttalehdeltä vähintään 6 ja enintään 700 
markkaa. 

Ehdotus. 

Autokoulun pitolu pa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain 
moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia var
ten, 800 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 1 400 markkaa. 

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvo
nimi todellisen viran sitä seuraamatta anne
taan: 

1 ) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 30 ja enintään 45 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa vir
ka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen ver
rattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan 
tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mu
kaan vähintään 80 ja enintään 160 000 mark
kaa. 

(Haaste-nimike kumotaan) 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
300 ja enintään 3 000 markkaa tai, milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhtei
sölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
7 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 150 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin 
karttalehdeltä vähintään 10 ja enintään 1100 
mavkkaa. 
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Kauppamatkustajalie annettava todistus, niin
kuin 66-68 §: ssä säädetään. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 100 ja enintään 2 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, lääninhallituksen anta
ma, 250 markkaa vuodelta, jos se o1keuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 500 markkaa. 

Lastiviivakirja 50 markkaa ja sen uudistami
nen 20 markkaa. 

Liikennelupa: 

1 ) linjaliikenteen harjoittamista varten lu
van myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 300 ja enintään 5 000 mark
kaa; 

2) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä var
ten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 10 
mallkkaa; sekä 

3) tilausliikenteen harjoittamista varten 130 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
300 markkaa. 

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
ma:ksamismääräysasioissa 15 markkaa kumpi
kin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

1 ) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 25 markkaa ja, kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 12 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 12 mankkaa. 

Ehdotus. 

Kauppamatkustajalie annettava todistus, niin
kuin 66-68 §:ssä säädetään. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 150 ja enintään 3 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, lääninhallituksen anta
ma, 400 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 750 markkaa. 

Lastiviivakirja 80 markkaa ja sen uudistami
nen 30 markkaa. 

Liikennelupa: 

1 ) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 450 ja enintään 7 500 mark
kaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 300 ja enintään 4 000 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn hen
kilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuiten
kin 50 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
50 markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 500 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
450 markkaa. 

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 30 markkaa kumpi
kin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 40 markkaa ja, kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 20 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 20 markkaa. 



16 N:o 124 

Voimassa oleva laki. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalai
sen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, 
vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mu
kaan enintään 300 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 300 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 30 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla mootto
riajoneuvolla, 15 markkaa. 

Ote: 

1) henkikirjasta kultakin sivulta 4 markkaa; 
2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta 

kultakin sivulta 3 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan
salaiselle matkaa varten ulkomaille enintään 
vuodeksi, 42 markkaa, enintään viideksi vuo
deksi 10 5 markkaa sekä seuruepassi 5 markkaa 
henkilöltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 50 ja 
enintään 2 000 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1 ) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöHe, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 500 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3, 6 ja 7 kohdassa mainitun elin
keinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston 
perustamiseen 500 markkaa; 

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 
a) liikepankin perustamiseen 90 000 mark

kaa; 

Ehdotus. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalai
sen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, 
vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mu
kaan enintään 450 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 450 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 50 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 30 markkaa. 

Ote: 

1) henkikirjasta kultakin sivulta 6 markkaa; 
2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta 

kultakin sivulta 5 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan
salaiselle matkaa varten ulkomaille enintään 
vuodeksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuo
deksi 150 markkaa sekä seuruepassi 10 mark
kaa henkilöltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 80 
ja enintään 3 000 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1 ) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 750 markkaa; 

2 ) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elin
keinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston 
perustamiseen 750 markkaa; 

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 
a) liikepankin perustamiseen 140 000 mark

kaa; 
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b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 18 000 markkaa; 

c) liikepankin; säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 9 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustami
seen ulkomailla 15 000 markkaa; 

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille si
joittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 
5 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suo
ritettava leimaveroa 300 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 22 000 
markkaa; 

7) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua 

vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin 
tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka 
käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavataan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin edellä a ja b koh
dassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrat
tavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatin taikka pal
lo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämi
seen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua vas
taan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun 
järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edel
lä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pi
tämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 15 markkaa ja enintään 450 
markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta. 

3 168000887E 

Ehdotus. 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 27 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 14 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perusta
miseen ulkomailla 23 000 markkaa; 

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille si
joittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 
7 500 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suo
ritettava leimaveroa 450 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 35 000 
markkaa; 

5) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua 

vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin 
tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka 
käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan . tai ta varaan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin edellä a ja b koh
dassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrat
tavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatin taikka pal
lo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämi
seen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua vas
taan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun 
järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edel
lä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pi
tämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 25 markkaa ja enintään 700 
markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta. 
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Kun 7 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön 
tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä sää
detty leimavero. 

8) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistok
si rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta ( k V A), enintään 
1 000 kVA:n, 18 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen: lisäksi 12 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 11 pen
niä; 

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 
rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkö
asemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien vä
lityksellä liittyvien johtojen jokaiselta Iinjaki
lometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 
33 penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 70 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 1 markka 75 penniä; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 3 
markkaa 50 penniä; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

9) usean huvitilaisuuden toimeenpanemi
seen muissa kuin edellä 6 kohdassa mainituissa 
tapauksissa: ' 

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 
alueella 4 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 30 ja enintään 140 markkaa; 
sekä 

Ehdotus. 

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön 
tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä sää
detty leimavero. 

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistok
si rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta ( kV A), enintään 
1 000 kVA:n, 30 penniä; 

yli l 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 20 penniä; sekä 

yli 10 000 k V A: n edellisten lisäksi 17 pen
niä· 

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 
rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkö
asemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien vä
lityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjaki
lometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 
50 penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 1 markka; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimel
lisjännitteisiltä 3 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 5 
markkaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
2 500 markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden · toimeenpanemi
seen: 

a) määrätyn mm1smiespurm tai kaupungin 
alueella 6 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 50 ja enintään 200 markkaa; 
sekä 
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c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 110 ja enintään 550 markkaa. 

Milloin 9 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy, tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäi
seltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 7 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuu
kaudelta tai sen osalta 2 markan suuruisella 
leimalla. 

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsitel
tävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun 
se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia 
taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitys
asia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lain
huudatusasiassa 150 markkaa ja kiinnitysasiassa 
120 markkaa. 

Rasitustodistus 40 markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä, maarekisteristä, säätiö- ja 
eläkesäätiörekisteristä 10 markkaa arkilta; 

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 maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
1 0 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 10 markkaa sivulta; sekä 

5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivos-
rekisteristä 22 markkaa arkilta. 

Tavarapassitus 10 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljettisvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hy
väksyminen, 100 markkaa. 

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

1) julkisen notaarin antama todistus 6 mark
kaa; 

Ehdotus. 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 200 ja enintään 900 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myön
netään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöi
hin määräajaksi, päätös on varustettava ensim
mäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 10 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 3 markan suuruisella 
leimalla. 

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsitel
tävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun 
se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia 
taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitys
asia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lain
huudatusasiassa 200 markkaa ja kiinnitysasiassa 
160 markkaa. 

Rasitustodistus 60 markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä saat10- ja eläkesää
tiörekisteristä 15 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris
tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 40 
markkaa; 

3) kaupparekisteristä 40 markkaa sekä pai
kallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin 
perustuvasta paikallisluettelosta 40 markkaa, 
jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 30 mark
kaa, jos otteen antaa maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
15 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 15 markkaa sivulta; sekä 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekis-
teristä ja kaivosrekisteristä 35 markkaa arkilta. 

T avarapassitus 15 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hy
väksyminen, 150 markkaa. 

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

1) julkisen notaarin antama todistus 10 
markkaa; 
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2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin 
toimittamisesta 6 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta 3 markkaa, kuitenkin vähintään 3 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kir
joittamaan liikennevakuutusyhdistyksen, meri
mieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työ
eläkekassan nimen, 5 markkaa; 

5) todistus määrätylle valtakunnan raja
alueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle 
matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikku
mista varten samoin kuin henkilöllisyyden to
teamiseksi annettu todistus 5 markkaa; 

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa 
varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista 
käyttöä, tai merkintä; joka tehdään uutta yksi
tyiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koske
van käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottori
ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta 
uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väli
aikaiskuitti 6 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, 
ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa
laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 300 markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enin
tään 18 X 25 cm, 2 markkaa sivulta sekä valo
kopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 
3 markkaa 50 penniä sivulta. Milloin valo
kopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, 
on leimaveroa suoritettava 35 penniä kultakin 
neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vä
hintään 35 markkaa silta- ja lossipiinistuksista, 
joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissa
kin rakennustöissä, ja vähintään 11 markkaa 
muista piirustuksista, joita yleensä voidaan 
käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta valo-

Ehdotus. 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin 
to1m1ttamisesta 10 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran· 
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta 5 markkaa, kuitenkin vähintään 5 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kir
joittamaan liikennevakuutusyhdistyksen, meri
mieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työ
eläkekassan nimen, 10 markkaa; 

5) todistus määrätylle valtakunnan raja
alueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle 
matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikku
mista varten samoin kuin henkilöllisyyden to
teamiseksi annettu todistus 10 markkaa; 

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa 
varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista 
käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksi
tyiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koske
van käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottori
ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta 
uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väli
aikaiskuitti 10 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, 
ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa
laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 450 markkaa. 

V alokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enin
tään 18 X 25 cm, 3 markkaa sivulta sekä valo
kopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 
5 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on 
suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 50 penniä kultakin neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 50 mark
kaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan 
käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennus
töissä, ja vähintään 18 markkaa muista piirus
tuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain 
asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta valo-
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kopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertai
nen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmit
taustoimiston antama, kun se on 

Standardikokoa 

1) A4 
2) A 3 
3) A2 
4) A 1 
5 ) suurempi kuin A 1 

jokaiselta neliödesimetriltä tai 

mk 
7,35 

10,85 
17,85 
28,90 

0,49 
sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13 X 18 cm, 6 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 12 markkaa. 

Valtauskirja, 100 markkaa tai, milloin se an
netaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisöl
le taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, 
jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta on harkinnasta riippuva, enintään 2 000 
markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, 
joka luvan myöntää. 

Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai 
jäljennös: 

1 ) todistus; 

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 4 
markkaa; 

b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai 
avioliitosta, 6 markkaa; 

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhem
mista ja lapsista, 6 markkaa sekä jokaiselta 
näiden lisäksi merkittäväitä sukupolvelta 8 
markkaa; 

3) avioliittotodistus 4 markkaa; 
4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä an

netaan yksityisiä asioita varten, 4 markkaa; 
sekä 

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä sivulta 3 
markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 2 mark
kaa. 

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen 
merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suori
tetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin 
yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä 
säädetty. 

Ehdotus. 

kopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertai
nen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmit
taustoimiston antama, kun se on 

Standardikokoa mk 
1) A4 11,-
2) A 3 16,-
3) A2 26,-
4) A 1 43,-
5) suurempi kuin A 1 0,80 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13 X 18 cm, 9 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 18 markkaa. 

Valtauskirja, 150 markkaa tai, milloin se an
netaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
tdsölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhtei
sölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
3 000 markkaa sen viranomaisen harkinnan 
mukaan, joka luvan myöntää. 

Väestörekisteristä annettava todistus, ote tai 
jäljennös: 

1 ) todistus; 

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 
6 markkaa; 

b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai 
avioliitosta, 9 markkaa; 

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhem
mista ja lapsista, 9 markkaa sekä jokaiselta 
näiden lisäksi merkittäväitä sukupolvelta 12 
markkaa; 

3) avioliittotodistus 6 markkaa; 
4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä an

netaan yksityisiä asioita varten, 6 markkaa; 
sekä 

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä sivulta 5 
markkaa ja kultakin seuraavalta sivulta 3 mark
kaa. 

Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen 
merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suori
tetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin 
yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edel
lä säädetty. 
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11 §. 
Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorit

tamisesta ovat vapaat: 

13 §. 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esmaa 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeu
delle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi 
riita-asiassa vesi-ylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 
luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivu
lukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraa
vin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 " 

" 

14 §. 

mk 

6,-
4,-
2,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta 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 
markkaa; 

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

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskir
ja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16, 17, 19 
-27 ja 29-30 c §:n mukaan. 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai 
ajanvieteautomaatin käyttöönotosta 10 §:n pää
töstä koskevan nimikkeen 7 kohdan mukaan. 

Ehdotus. 

11 §. 
Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorit

tamisesta ovat vapaat: 

5) vesilautakunta suorittaessaan vesilain 20 
luvun 3 §:n mukaista valvontatehtävää; 

13 §. 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeu
delle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi 
riita-asiassa vesi-ylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 
luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivu
lukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraa
vin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 " 

" 

14 §. 

mk 

9,-
6,-
3,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil
moitus 180 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom
mandiittiyhtiön perusilmoitus 380 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 770 
markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 770 markkaa ja muu muutos
ilmoitus 150 markkaa. 

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskir
ja1 paitsi 1lahjakirja ja testamentti, 16, 17, 
19-26 ja 29-31 §:n mukaan. 

Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai 
ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 § :n 
päätöstä koskevan nimikkeen 5 kohdan mu
kaan. 
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Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon 
tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa sii
hen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodos
tetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun 
alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun 
siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vah
vistamista varten, samoin kuin kiinteistön luo
vutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16, 
17,19-27 ja 29-30c §:n säännöksiä. 

Warrantti, 15 markkaa. 

16 §. 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on 

lainhuutoa haettaessa varustettava veron mää
rää vastaavilla leimamerkeillä. 

Vero on: 
4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enin

tään 10 000 markkaa, 
5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 

10 000 markkaa, mutta ei yli 50 000 markkaa, 
ja 

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 
50 000 markkaa. 

27 §. 
Erioikeutta kanta-apteekkiin 

sekä sellaisen apteekin tavaravarastaa ja kalus
toa koskeva luovutuskirja leimataan, kun siirto 
viranomaisen hyväksyttäväksi alistetaan, kuten 
kiinteistön luovutuskirja, noudattaen myös so
veltuvin kohdin edellä 17 ja 22-25 §:ssä ole
via säännöksiä. 

65b §. 
Alkoholilain nojalla tehdystä anniskelusopi

muksesta, jolla alkoholiyhtiö antaa oikeuden 
anniskella alkoholijuomia, peritään kalenteri
vuosittain leimaveroa annetun anniskeluoikeu
den ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan 
laadusta ja laajuudesta riippuen vähintään 30 
ja enintään 600 markkaa. Vajaalta kalenteri
vuodelta suoritettavan veron määrä on yhtä 
monta kahdestoistaosaa kysymyksessä olevan 
kaltaisesta anniskelusopimuksesta säännönmu
kaisesti vuosittain suoritettavan veron määrästä 
kuin sopimus käsittää täysiä tai vajaita kalen
terikuukausia, kuitenkin vähintään 30 markkaa. 
Määräajaksi tehdyn tilapäisen anniskelusopi
muksen käsittäessä enintään kymmenen päivää, 
vero määrätään edellä sanotuin tavoin niin kuin 
yhdeltä kalenterikuukaudelta, vaikka sopimuk-

Ehdotus. 

Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon 
tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa sii
hen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodos
tetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun 
alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun 
siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vah
vistamista varten, samoin kuin kiinteistön luo
vutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16, 
17, 19-26 ja 29-31 §:n säännöksiä. 

W arrantti, 23 markkaa. 

16 §. 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on 

lainhuutoa haettaessa varustettava veron määrää 
vastaavilla leimamerkeillä. 

Vero on: 
4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enin

tään 30 000 markkaa, 
5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 

30 000 markkaa, mutta ei yli 100 000 markkaa, 
ja 

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 
100 000 markkaa. 

27 §. 
( 27 § kumotaan) 

65 b §. 
Alkoholilain nojalla tehdystä anniskelusopi

muksesta, jolla alkoholiyhtiö antaa oikeuden 
anniskella alkoholijuomia, peritään kalenteri
vuosittain leimaveroa annetun anniskeluoikeu
den ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan 
laadusta ja laajuudesta riippuen vähintään 50 
ja enintään 1 000 markkaa. Vajaalta kalenteri
vuodelta suoritettavan veron määrä on yhtä 
monta kahdestoistaosaa kysymyksessä olevan 
kaltaisesta anniskelusopimuksesta säännönmu
kaisesti vuosittain suoritettavan veron määrästä 
kuin sopimus käsittää täysiä tai vajaita kalen
terikuukausia, kuitenkin vähintään 50 markkaa. 
Määräajaksi tehdyn tilapäisen anniskelusopi
muksen käsittäessä enintään kymmenen päivää, 
vero määrätään edellä sanotuin tavoin niin kuin 
yhdeltä kalenterikuukaudelta, vaikka sopimuk-
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sen käsittämät päivät jakaantuisivat kahdelle 
kalenterikuukaudelle. 

66 §. 
Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty 

oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai 
ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalai
nen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka 
toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä 
tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, 
olkoon velvollinen hänelle annettavasta todis
tuksesta suorittamaan leimaveroa 400 markkaa 
jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, 
jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa har
joittaa. 

Ehdotus. 

sen käsittämät paiVat jakaantuisivat kahdelle 
kalenterikuukaudelle. 

66 §. 
Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty 

oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai 
ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalai
nen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka 
toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä 
tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, 
olkoon velvollinen hänelle annettavasta todis
tuksesta suorittamaan leimaveroa 600 markkaa 
jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, 
jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa har
joittaa. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 1981. Lakia sovelletaan sellaiseen toimi
tuskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 


