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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmak
~>uista suoritettavasta verosta annetun lain 3 S:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eräistä vakuu
tusmaksuista suoritettavan veron määrä koro
tettaisiin ehdotettua liikevaihtoveron yleistä 
korottamista vastaavasti nykyisestä 14 prosen-

tista 16 prosenttiin 1. 7. 1983 lukien. Esitys 
liittyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen 
vuodelle 1983. 

PERUSTELUT 

Hallitus on esity:ksessään laiksi liikevaihto
verolain muuttamisesta ehdottanut, että liike
vaihtoveron määrää korotettaisiin 1. 7. 1983 
lukien nykyisestä 14 prosentista 16 prosent
tiin. Nykyisen liikevaihtoveron suuruista veroa 
kannetaan myös eräistä vakuutusmaksuista suo
ritettavasta verosta annetussa laissa ( 664/66) 
tarkoitetuista vakuutusmaksuista. 

Kun on asianmukaista, että liikevaihdon pe
rusteella kannettavien verojen verokannat ovat 
samansuuruiset, hallitus ehdottaa, että myös 
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vakuutusmaksuveron määrä korotettaisiin 14 
prosentista 16 prosenttiin. Korotus toteutettai
siin muuttamalla eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettavasta verosta annetun lain 3 §. 

Veron tuoton arvioidaan korotuksen vuoksi 
lisääntyvän vuonna 1983 noin 30 miljoonalla 
markalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta ve
rosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä mar
raskuuta 1977 annetussa laissa (815/77), näin kuuluvaksi: 

3 § 
Veron maara on 16 prosenttia vakuutus

maksuista, johon vero sisältyy. 
päivänä tai sen jälkeen tehtyyn, uudistettuna 
jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuu
tussopimukseen niin myös sellaiseen mainitun 
päivän jä]keen kertyneeseen tai maksettuun 
vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomai
sen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu 
huomioon tässä laissa tarkoitettu vero. 

· Tätnä ·laki' tulee voin:iMti' 't· päivänä heinä
kuuta 1983. Tätä lakia sovelletaan sellaiseen 
vakuutusmaksuun, joka perustuu mainittuna 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1982 

T asavallän Presidentin estyneenä ·ollessa . . ,(,.' 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta ve
rosta 20 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä mar
raskuuta 1977 annetussa laissa (815/77), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Veron maata on 14 prosenttia vakuutus

maksusta, johon vero sisältyy. 

Ehdotus 

3 § 
Veron maara on 16 prosenttia vakuutus

maksuista, johon vero sisältyy. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1983. Tätä lakia sovelletaan sellaiseen 
vakuutusmaksuun, joka perustuu mainittuna 
päivänä tai sen jälkeen tehtyyn, uudistettuna 
jatkuvaan taikka voimaan tulleeseen vakuu
tussopimukseen niin myös sellaiseen mainitun 
päivän jälkeen kertyneeseen tai maksettuun 
vakuutusmaksuun, jota koskevissa viranomai
sen vahvistamissa maksuperusteissa on otettu 
huomioon tässä laissa tarkoitettu vero. 




