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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmak
suista suoritettavasta verosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vakuutusmaksuveron 
eräpäivän muuttamista 5 päivää nykyistä aikai
semmaksi. Eräpäivän aientamisen tarkoitus on 
helpottaa valtiolla kuukausien vaihteessa esiin
tyvien menohuippujen rahoitusmahdollisuutta. 

Vakuutusmaksuveron kertymisen nopeutumi
sen johdosta valtiolla olisi kuukauden lopussa 
menojensa rahoittamiseen käytettävissä vero
tuloja runsaat 15 miljoonaa markkaa nykyistä 
enemmän. 

PERUSTELUT 

Valtion kassataloudessa ovat kuukauden si
säiset vaihtelut jatkuvasti kasvaneet. Valtion 
maksuvalmiuden kannalta kriittisin ajankohta 
on kuukauden vaihde. Kuukauden loppuun ja 
sen vaihteeseen on nimittäin kasautunut huo
mattava määrä valtion menojen maksatuksia. 
Näitä ovat muun muassa veronsaajille suori
tettavat osuudet ja valtion palkkamenot. Toi
saalta kuukauden vaihteessa erääntyy huomat
tava määrä välillisiä veroja. Nämä ovat nykyi
sellään verojen eräpäivää koskevien lainsään
nösten ja kertymäviiveiden johdosta kuitenkin 
käytettävissä vasta muutama päivä sen jälkeen, 
kun menoihin tarvittava rahamäärä on asian
omaisiin maksatuspaikkoihin toimitettava. 

Valtion maksuvalmiutta kuukauden vaihtees
sa voitaisiin yksinkertaisimmin parantaa aienta
malla välillisten verojen eräpäivää. Mikäli erä
päivä siirretään nykyisestä kuukauden viimei
sestä päivästä kuukauden 25 päiväksi, olisivat 
verotulot valtion käytettävissä kuukauden me
nohuippujen rahoittamiseen. Eräpäivän aienta
minen aiheuttaa kuitenkin useimpien välillisten 
verojen kohdalla niin veroviranomaisille kuin 
verovelvollisillekin veron oikeamääräisyyden 
selvittämisvaikeuksia sekä aiheuttaa eräille 
myyntiportaille rahoitusvaikeuksia. Lisäksi aien
taminen vaatii maksatusten ja niiden vastaan-
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ottamisen koneellisesta käsittelystä johtu~n pit
kähkön siirtymäajan. 

Vakuutusmaksuveron eräpäivän aientaminen 
viidellä päivällä sitä vastoin ei aiheuta edellä 
mainittuja vaikeuksia. Vakuutuslaitokset ja 
muut vakuutusmaksuverovelvolliset tilittävät 
nimittäin vakuutusmaksuveron edellisenä kuu
kautena kertyneiden vakuutusmaksujen määrän 
perusteella. Kun vakuutusmaksuvero on vero
prosentin osoittama osa kertyneestä vakuutus
maksusta, ei veron määrän selvitäminen lyhen
netyn maksuajan puitteissa aiheuta vaikeuksia 
eikä eräpäivän aiennus vaadi läheskään niin pit
kää siirtymäaikaa kuin muiden välillisten vero
jen. Tämän johdosta hallitus helpottaakseen 
valtion menohuippujen rahoitusmahdollisuuksia 
jo kuluvana vuonna esittää, että vakuutusmak
suvero olisi valtiolle tilitettävä nykyisen vakuu
tusmaksun kertymistä seuraavan kuukauden 
viimeisen päivän asemasta jo sanotun kuukau
den 25 päivänä. Jos mainittu päivä on pyhä
päivä, arkilauantai tai juhannusaatto, saisi ve
ron tilittää ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl
keen. 

Eräpäivän aientaminen mainituin tavoin to
teutettaisiin muuttamalla eräistä vakuutusmak
suista suoritettavasta verosta annetun lain 5 §. 
Muuttunutta eräpäivää sovellettaisiin ensim-



2 N:o 70 

mäisen kerran syyskuulta 1982 laskettavaan 
vakuutusmaksuveroon, joka näin ollen olisi 
suoritettava viimeistään lokakuun 25 päivänä. 
Tämän johdosta valtiolla olisi jo tämän vuo
den lokakuun lopussa käytettävissään runsaat 
15 milj. markkaa nykyistä enemmän loka-

kuun loppuun ajoittuvien valtion menojen ra
hoittamiseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta 
verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 5 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä 
marraskuuta 1977 annetussa laissa (815/77), näin kuuluvaksi: 

5 § 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero on suori

tettava viimeistään seuraavan kalenterikuukau
den 25 päivänä. Jos mainittu päivä on pyhä
päivä, arkilauantai tai juhannusaatto, saa veron 
suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl
keen. 

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan pruvana 
kuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran syyskuulta 1982 suoritettavaan vakuutus
maksuveroon. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mauno Forsman 
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Liite 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta 
verosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 5 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä 
marraskuuta 1977 annetussa laissa (815/77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 §. 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero on suori

tettava viimeistään lähinnä seuraavan kalenteri
kuukauden viimeisenä päivänä. Jos mainittu 
päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa veron 
suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen 
tai, ;os silloin on vapunpäivä, seuraavana arki
päivänä. 

Ehdotus 

5 § 
Kalenterikuukaudelta laskettu vero on suori

tettava viimeistään seuraavan kalenterikuukau
den 25 päivänä. Jos mainittu päivä on pyhä
päivä, arkilauantai tai ;uhannusaatto, saa veron 
suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl
keen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran syyskuu/ta 1982 suoritettavaan vakuutus
maksuveroon. 




