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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elokuvaverolain muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös 
elokuvaveron ja huviveron suorittamisvelvolli
suudesta niissä tapauksissa, kun huvitilaisuu
dessa esitetään myös elokuvaa. Lain muutok-

senhakua koskevia säännöksiä ehdotetaan muu
tettaviksi siten, että lääninveroviraston anta
miin päätöksiin haettaisiin muutosta läänin
oikeudelta. 

PERUSTELUT. 

Jos huvitilaisuudessa esitetään elokuvaa, elo
kuvaverolain 8 §:n mukaan on tällöin suoritet
tava vain joko huvi- tai viihdetilaisuuksien pää
sylipuista suoritettavaa leimaveroa eli ns. huvi
veroa tai elokuvaveroa sen mukaan, kumman 
veron määrä on suurempi. Jos leima- ja eloku
vavero ovat yhtä suuria, suoritetaan vain lei
maveroa. Kun vuoden 1981 alusta lukien huvi
ja viihdetilaisuuksien pääsylipuista ei ole enää 
suoritettava leimaveroa, ehdotetaan elokuvave
rolain 8 § tarpeettomana kumottavaksi. 

Jos elokuvavero on kokonaan tai osittain 
jäänyt suorittamatta, on lain 11 § :n 1 momen
tin mukaan asianomaisen lääninveroviraston 
maksuunpantava vero veronlisäyksineen eloku
vanäytännön toimeenpanijalta. Lääninveroviras
ton tehtävänä on myös suorittaa muutoksen
haun johdosta poistettu tai alennettu elokuva
vero hakemuksesta takaisin. Nämä tehtävät tuli
vat Iääninverovirastolie veronkantouudistuksen 
yhteydessä. 

Yleisten muutoksenhakua koskevien säännös-
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ten mukaan lääninveroviraston päätökseen on 
haettava muutosta verohallitukselta. Kun vero
hallituksen tehtävänä on myös muutoksenhaku 
valtion edun valvomiseksi, ei ole pidettävä 
asianmukaisena, että sama viranomainen toimii 
sekä valtion edun valvojana että muutoksen
hakuviranomaisena. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että lääninveroviraston elokuvaveroa koskevista 
päätöksistä, kuten sen leimaveroa koskevista 
päätöksistäkin, valitetaan lääninoikeudelle. Elo
kuvaverolain 14 §:n 3 momenttiin ehdotetaan 
tämän mukaisesti lisättäväksi säännös siitä, että 
lääninveroviraston maksuunpanepäätökseen ja 
hakemuksen johdosta antamaan päätökseen hae
taan kuitenkin muutosta lääninoikeudelta. 

Lain voimaan tullessa verohallituksessa vi
reillä olevat valitukset ehdotetaan siirrettäviksi 
lääninoikeudelle. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain (366/64) 8 § ja 
muutetaan 14 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

14 §. 

Muutoksenhausta tämän lain nojalla annet
tuun päätökseen on muutoin voimassa, mitä on 
säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. Lää
ninveroviraston maksuunpanepäätökseen ja ha
kemuksen johdosta antamaan päätökseen hae
taan kuitenkin muutosta lääninoikeudelta. 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. 

Lain voimaan tullessa verohallituksessa vi
reillä olevat valitukset siirretään lääninoikeu
den ratkaistaviksi. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläiät'vi 
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Liite 

Laki 
elokuvaverolain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain (366/64) 8 § ja 
muutetaan 14 §:n 3 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki. 

8 §. 
Jos huvitilaisuudessa esitetään elokuvaa, on 

tällöin suoritettava vain joko huvi- ja viihde
tilaisuuksien pääsy- tai osanottomaksusta mene
vää leimaveroa tai elokuvaveroa sen mukaan, 
kumpaa veroa koskevien säännösten nojalla 
vero on suurempi. Jos leima- ja elokuvavero 
ovat yhtä suuria, suoritetaan vain leimaveroa. 

14 §. 

Muutoksenhausta tämän lain nojalla annet
tuun päätökseen on muutoin voimassa, mitä 
on säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. 

Ehdotus. 

8 §. 
(8 § kumotaan) 

14 §. 

Muutoksenhausta tämän lain nojalla annet
tuun päätökseen on muutoin voimassa, mitä on 
säädetty muutoksenhausta hallintoasioissa. Lää
ninveroviraston maksuunpanopäätökseen ja ha
kemuksen johdosta antamaan päätökseen hae
taan kuitenkin muutosta lääninoikeudelta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1981. 

Lain voimaan tullessa verohallituksessa vi
reillä olevat valitukset siirretään lääninoikeu
den ratkaistaviksi. 




