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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että viranomaisten an
tamista muista toimituskirjoista kuin ajokortista 
ja passista suoritettavan leimaveron määriä koro
tetaan keskimäärin 30 prosentilla. 

Kiinnityksen tai maksun saamiseksi oikeuteen 
tuodusta saamistodisteesta sekä velkakirjasta ja 
vekselistä suoritettava leimavero ehdotetaan koro
tettavaksi 1,2 prosentista 1,) prosenttiin. 

Aluskiinnitystä haettaessa suoritettava leimave
ro samoin kuin vähintään 19 bruttorekisteriton-

nin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnet
tyä lainaa koskevasta velkakirjasta suoritettava 0,6 
prosentin leimavero ehdotetaan korotettavaksi 
0, 75 prosenttiin. 

Ehdotukseen sisältyy lisäksi eräitä vähäisiä tek
nisluonteisia muutoksia. 

Esitys liittyy vuoden 1984 tulo- ja menoarvioe
sitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Viranomaisten toimituskirjoista suoritetta
va leimavero 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä on viimeksi yleisesti korotettu 1 päivästä 
tammikuuta 1981 voimaantulleella lailla (851/ 
80). Jotta toimituskirjojen antamisesta aiheutu
neet kustannukset eivät nousisi korkeammiksi 
kuin niistä suoritettava leimavero, ehdotetaan 
muista toimituskirjoista kuin ajokortista ja passis
ta suoritettavan leimaveron määriä korotettaviksi 
keskimäärin 30 prosentilla. Tämä korotus vastaa 
hintatason arvioitua nousua vuodesta 1981 vuo
teen 1984. Leimaveron perimisen helpottamiseksi 
ehdotetaan markkamäärät pyöristettäviksi ylös
päin täyteen markkaan tai kymmeneen mark
kaan. Eräiden toimituskirjojen leimavetoon eh
dotetaan suurempaakin kuin 30 prosentin koro
tusta. Karttajäljennöksistä tai -otteista suoritetta-
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van leimaveron enimmäismäärää ehdotetaan ko
rotettavaksi yleistä korotusta enemmän, koska 
maanmittaushallituksen tekemän selvityksen mu
kaan kustannusten nousu on ollut tätä suurempi. 
Osa leimaverolain 10 §:ssä olevista toimituskirjo
jen leimaveroa koskevista säännöksistä on sellai
sia, että leimaveron suuruuden määrää asian 
ratkaiseva viranomainen laissa olevien vähim
mäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Eräistä toimi
tuskirjoista suoritettavasta leimaverosta on tar
kemmat määräykset leimaverolain soveltamisesta 
annetussa valtioneuvoston päätöksessä ( 663/43 ). 
Useilla ehdotetuilla korotuksilla ei näin ollen ole 
välitöntä vaikutusta käytännössä suoritettaviksi 
tuleviin leimaveron määriin. 

Edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen 
ehdotetaan muutettaviksi leimaverolain 6, 8 ja 
10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekiste
riin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat 
nimikkeet sekä 6) b §:n 1 momentti. 

Leimaverolain 10 §:n Koenumerotodistusta 
koskevan nimikkeen mukaan lääninhallituksen 
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antamasta koenumerotodistuksesta on suoritetta
va leimaveroa. Kun tarkoituksena on, että lää
ninhallitukset eivät enää myönnä koenumerokil
piä, vaan niiden myöntäminen siirretään autore
kisterikeskuksen katsastustoimipaikoille, ehdote
taan lainkohtaan tehtäväksi tämänsisältöinen 
muutos. 

1.2. Velkakirjoista ja muista saamistodisteista 
suoritettava leimavero 

Leimaverolain mukaan kiinnityksen tai mak
sun saamiseksi oikeuteen tuodusta velkakirjasta 
tai muusta saamistodisteesta sekä yli 9 kuukau
den ajaksi tehdystä ja vaadittaessa tai irtisanomi
sen jälkeen maksettavasta velkakirjasta, kun se 
annetaan rahalaitokselle, samoin kuin yli 9 kuu
kauden ajaksi tehdystä tai näytettäessä maksetta
vaksi asetetusta vekselistä on suoritettava leima
veroa 1,2 prosenttia. Enintään 9 kuukauden 
ajaksi tehdystä velkakirjasta ja vekselistä leimave
ro on 1,2 prosenttia vuodessa. 

Aluskiinnitystä haettaessa suoritettava leimave
ro samoin kuin vähintään 19 brunorekisteriton
nin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnet
tyä lainaa koskevasta velkakirjasta suoritettava 
leimavero on 0,6 prosenttia. 

Velkakirjoista ja muista saamistodisteista suori
tettavaa leimaveroa koskevia säännöksiä muutet
tiin edellisen kerran tammikuun 1 päivänä 1983 
voimaan tulleella lailla (874/ 82). 

Vuoden 1984 tulo- ja menoarvion tasapainot
tamiseksi ehdotetaan velkakirjoista ja muista saa
mistodisteista suoritettavaa leimaveroa koeotetta
vaksi 1, 2 prosentista 1, 5 prosenttiin. Korotus 
koskisi sekä kiinnitystä haettaessa että saamisto
distetta Iainanantajalie annettaessa suoritettavaa 
leimaveroa. Enintään 9 kuukauden ajaksi tehdys
tä velkakirjasta ja vekselistä olisi suoritettava 

leimaveroa 1, 5 prosenttia vuodessa. Aluskiinni
tystä haettaessa suoritettava leimavero sekä vähin
tään 19 brunorekisteritonnin suuruisen aluksen 
hankintaa keskevasta velkakirjasta suoritettava 
leimavero ehdotetaan korotettavaksi 0,6 prosen
tista 0, 75 prosenttiin. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron ko
rottaminen lisäisi leimaveron tuottoa noin 60 
miljoonalla markallla. 

Velkakirjoista ja muista saamistodisteista suori
tettavan leimaveron korotuksen johdosta arvioi
daan leimaveroa kertyvän noin 180 miljoonaa 
markkaa enemmän kuin vuonna 1983. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1984. Sitä sovellettaisiin sellai
seen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on 
tehty 1 päivänä tammikuuta 1984 tai sen jälkeen. 
Lain 65 b §:n 1 momenttia sovellettaisiin ensim
mäisen kerran anniskeluoikeuteen, joka on 
voimassa 1 päivänä tammikuuta 1984 tai tulee 
voimaan sen jälkeen. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 6, 8 
ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta, Wa"anttia ja Vekseliä 
koskevat nimikkeet, 45 ja 47 § sekä 65 b §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta 
ja Warranttia koskevat nimikkeet 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (851/80), 10 § 
muutettuna mainitullå 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 
26 päivänä maaliskuuta 1982 annetuilla laeilla (1007 /81 ja 221182), 14 §:n Vekseliä koskeva nimike 
sekä 45 ja 47 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (874/82) ja 65 b §:n 1 momentti 
mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhun

kin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viran
omaisen antamat toimituskirjat varustettava lei
malla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle 
annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkir
janote, joka voimassa olevien säännösten mukaan 
on varsinaisena toimituskirjana annettava asian
osaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin 
sivulta: 

1 ryhmässä 
2 
3 
4 
5 
6 

mk 

35,-
26,-
20,-
8,-
7,-
4,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipää
tös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan 
kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä taka
varikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä 
muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimi
tus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona 
annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 

mk 

8,-
7,-
4,-

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 va
rustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset 
riita-asioissa 300 markkaa; 

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun
nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevis
sa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee vero
tuksen tahi maksuunpanon alentamista vähin
tään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 
veroäyrillä, 250 markkaa, muulloin 120 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön 
päätökset 120 markkaa sekä muiden viranomais
ten 300 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 65 markkaa, 
avioliiton solmimista, 180 markkaa ja muut 600 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyh
tiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen 
oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen 
osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 
annetussa laissa ( 6841 78) tarkoitettu lupa taikka 
päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lu
pa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituk
seen tai toimia näiden prokuristina tai toimihen
kilönä, 1 000 markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemauomiin 
hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemus
ta, 120 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 16 markkaa. 
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2 ryhmässä: 

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitus
asioissa 100 markkaa; 

b) jäljennökset 16 markkaa. 

3 ryhmässä: 

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 
perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta 
kruununtaloon 30 markkaa; 

b) jäljennökset 10 markkaa. 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli 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 ajokoniksi 
185 markkaa; 

4) A-,AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, ABCD
tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korke
amman luokan ajokortiksi 80 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan ni
menmuutoksen johdosta annettu, 80 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 markkaa; 
Ja 

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

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

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuot
toisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 000 ja enintään 50 000 
markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moot
toripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 
1 000 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 1 800 markkaa. 

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

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai 
työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa 

palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, 
valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 
40 ja enintään 60 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavas
sa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirk
koon, valtioneuvoston määräysten mukaan vä
hintään 100 ja enintään 210 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
400 ja enintään 4 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtei
sölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, 
jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta on harkinnasta riippuva, enintään 9 000 
markkaa. 

Kansallisuuskirja 200 markkaa. 

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 
maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoumsto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin kan
talehdeltä vähintään 10 ja enintään 1 600 mark
kaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 200 ja enintään 4 000 markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen an
tama, 500 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 1 000 markkaa. 

Lastiviivakirja 100 markkaa ja sen uudistami
nen 40 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 600 ja enintään 10 000 markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 400 ja enintään 5 200 markkaa, 
henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilö
linjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 70 
markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä var
ten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 70 
markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 650 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 
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Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 mark
kaa. 

Maksamismääräyszlmoitus jä(jennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 40 markkaa kumpikin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikes
kuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote 
koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottori
pyörää, 65 markkaa ja kun ote koskee muuta 
moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 40 markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 40 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten 
merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai 
viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkin
nän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalai
sen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, 
vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 600 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merki
tään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hy
väksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 600 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista var
ten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 70 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla mootto
riajoneuvolla, 40 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansa
laiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuo
deksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 
150 markkaa sekä seuruepassi 10 markkaa henki
löltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneu
voston määräysten mukaan, vähintään 100 ja 
enintään 4 000 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 kiinteis
töä 1 000 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perusta
miseen 1 000 markkaa; 

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 
a) liikepankin perustamiseen 182 000 mark

kaa; 
b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto

pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 35 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 18 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustami
seen ulkomaille 30 000 markkaa; 

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille si
joittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 
10 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä 
sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäk
si, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava 
leimaveroa 600 markkaa kultakin sekä suomen
että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jol
le päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 46 000 
markkaa; 

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

taan käytettävänä olevan raha-automaatio tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttä
misestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai 
tavataan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; 

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

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävä
nä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa 
tarkoitetun automaatio tai siihen verrattavan lait
teen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, 
maaliinammunta-automaatio taikka pallo- tai 
muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; 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 edellä 
a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taita
vuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämi
seen, 
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valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 3 5 markkaa ja enintään 900 
markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta. 

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

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai 
muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai 
paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, 
yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta ki
lovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 
40 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 25 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 22 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston re

kisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköase
mien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä 
sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädet
ty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien väli
tyksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilomet
riltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 65 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjän
nitteisiltä 1 markka 30 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 4 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 7 mark
kaa; 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 300 
markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemtseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 8 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 70 ja enintään 260 markkaa; sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 

harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 260 ja enintään 1 200 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäisel
tä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 15 markan 
sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta 
tai sen osalta 4 markan suuruisella leimalla. 

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltä
vässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se 
sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka 
kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on 
lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasi
assa 260 markkaa ja kiinnitysasiassa 210 markkaa. 

Rasitustodistus 80 markkaa. 

Rekistenote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiöre
kisteristä 20 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä 
tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pide
tystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 50 mark
kaa; 

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä paikal
lisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin pe
rustuvasta paikallisluettelosta 50 markkaa, jos 
otteen antaa henkikirjoittaja ja 40 markkaa, jos 
otteen antaa maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yh
dyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 20 
markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisteri
lomakkeena, 20 markkaa sivulta; sekä 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste
ristä ja kaivosrekisteristä 45 markkaa arkilta. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväk
syminen, 200 markkaa. 

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

1) julkisen notaarin antama todistus 15 mark
kaa; 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toi
mittamisesta 15 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai ot
teeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todista-
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miselta 7 markkaa, kuitenkin vähintään 7 mark
kaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekas
san, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 15 markkaa; 

5) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todis
tus 15 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 henki
löllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 600 markkaa. 

V alokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta 
sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 
18 x 25 cm, 4 markkaa sivulta sekä valokopio, 
jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 7 markkaa 
sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi 
kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 70 
penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, 
kuitenkin vähintään 70 markkaa silta- ja lossipii
rustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina 
uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 25 mark
kaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan 
käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneel
la otettuna negatiivina tai filmirainasta suuren
nettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava 
edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta 
suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushal
lituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaus
toimiston antama, kun se on 

standardikokoa 

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

jokaiselta neliödesimetriltä tai 

mk 

15,-
20,-
35,-
56,-
1,

sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai 
muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enin
tään 13 x 18 cm, 12 markkaa sekä, milloin koko 
on sanottua suurempi, 25 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 400 markkaa ja 
enintään 1 300 markkaa, tai jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka 

sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkin
nasta riippuvainen, vähintään 4 000 markkaa ja 
enintään 6 500 markkaa. 

13 § 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai r:s1ttaa 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeu
delle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei 
toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katso
matta, varustettava leimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 " 

14 § 

mk 

12,-
8,-
4,-

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

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil
moitus 240 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom
mandiittiyhtiön perusilmoitus 500 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 000 
markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskun
nan sääntöjen muuttamista sekä kommandiitti
yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muu
tosilmoitus 1 000 markkaa ja muu muutosilmoi
tus 200 markkaa. 

Warrantti, 30 markkaa. 

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taik
ka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin 
täydeltä matkalta: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1, 5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 1, 5 prosenttia. 
Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä 

on vero kuitenkin 1,5 prosenttia. 
Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetet

tu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, 
ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksetta-
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vaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirre
tään. 

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan 
leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuo
daan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosotto
viranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta 
noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta sää
detään. 

45 § 
Velkakirja tai muu saamistodiste on; kun se 

kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oi
keuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviran
omaiselle, leimattava sen pääomamäärän mu
kaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 1, 5 
prosentin määrään kultakin täydeltä markalta. 

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinni
tyksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomai
selle, on leimaveron määrä 0,75 prosenttia. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus 

on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepan
kille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, 
vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankil
le, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai 
muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai · 
kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisem
min kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu 
niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä sääde
tään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täy
deltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 1983 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaes
sa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1, 5 pro
senttia. 

Jos kysymyksessä on vähintään 19 bruttorekis
teritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten 
myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu 
lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden 
mukaan 0, 75 prosentin määrään kultakin täydel
tä markalta. 

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutuk
seen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momen
tissa säädetyin määrin leimattava niin, että suori
tettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna ole
vaa pääomamäärää. 

65 b § 
Alkoholiyhtiön antamasta oikeudesta anniskel

la muita alkoholijuomia kuin keskiolutta on 
suoritettava kalenterivuosittain leimaveroa annis
keluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liike
toiminnan laadun ja laajuuden sekä anniskeluoi
keuden Voimassaoloajan mukaan vähintään 70 ja 
enintään 1 300 markkaa. Tilapäisestä, enintään 
kuukauden ajaksi annetusta anniskeluoikeudesta 
on leimavero 70 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1984. Lakia sovelletaan sellaiseen toimitus
kirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottu
na päivänä tai sen jälkeen. 

Lain 65 b ~:n 1 momenttia sovelletaan ensim
mäisen kerran anniskeluoikeuteen, joka on 
voimassa 1 päivänä tammikuuta 1984 tai tulee 
voimaan sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 6, 8 
ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta, WatTanttia ja Vekseliä 
koskevat nimikkeet, 45 ja 47 § sekä 65 b §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta 
ja Warranttia koskevat nimikkeet 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (851180), 10 § 
muutettuna mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 
26 päivänä maaliskuuta 1982 annetuilla laeilla (1007 /81 ja 221/82), 14 §:n Vekseliä koskeva nimike 
sekä 45 ja 47 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (874/82) ja 65 b §:n 1 momentti 
mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

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

kin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viran
omaisen antamat toimituskirjat varustettava lei
malla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle 
annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkir
janote, joka voimassa olevien säännösten mukaan 
on varsinaisena toimituskirjana annettava asian
osaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin 
sivulta: 

1 ryhmässä 
2 
3 
4 
5 
6 

mk 

27,-
20,-
15,-
6,-
5,-
3,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipää
tös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan 
kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä taka
varikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä 
muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimi
tus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona 
annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 

2 168300945R 

mk 

6,-
5,-
3,-

Hhdotus 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhun

kin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viran
omaisen antamat toimituskirjat varustettava lei
malla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle 
annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkir
janote, joka voimassa olevien säännösten mukaan 
on varsinaisena toimituskirjana annettava asian
osaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin 
sivulta: 

1 ryhmässä 
2 
3 
4 
5 
6 

mk 

35,-
26,-
20,-
8,-
7,-
4,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipää
tös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan 
kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä taka
varikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä 
muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimi
tus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona 
annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 

mk 

8,-
7,-
4,-
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Voimassa oleva laki 

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 va
rustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset 
riita~asioissa 230 markkaa; 

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun
nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevis
sa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee vero
tuksen tahi maksuunpanon alentamista vähin
tään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 
veroäyrillä, 180 markkaa, muulloin 90 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön 
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 kommandiittiyh
tiöön annetussa laissa ( 3 2 2 1 7 3) tai ulkomaalaisen 
oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen 
osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 
annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka 
päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lu
pa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituk
seen tai toimia näiden prokuristina tai toimihen
kilönä, 750 markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemauomiin 
hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemus
ta, 90 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 12 markkaa. 

2 ryhmässä: 

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitus
asioissa 75 markkaa; 

b) jäljennökset 12 markkaa. 

3 ryhmässä: 

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 
perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta 
kruununtaloon 23 markkaa; 

b) jäljennökset 8 markkaa. 

Ehdotus 

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 va
rustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset 
riita-asioissa 300 markkaa; 

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun
nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevis
sa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee vero
tuksen tahi maksuunpanon alentamista vähin
tään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 
veroäyrillä, 250 markkaa, muulloin 120 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön 
päätökset 120 markkaa sekä muiden viranomais
ten 300 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 65 markkaa, 
avioliiton solmimista, 180 markkaa ja muut 600 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyh
tiöön annetussa laissa ( 3 2 2 1 7 3) tai ulkomaalaisen 
oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen 
osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 
annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka 
päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lu
pa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituk
seen tai toimia näiden prokuristina tai toimihen
kilönä, 1 000 markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemauomiin 
hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemus
ta, 120 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 16 markkaa. 

2 ryhmässä: 

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitus
asioissa 100 markkaa; 

b) jäljennökset 16 markkaa. 

3 ryhmässä: 

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 
perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta 
kruununtaloon 30 markkaa; 

b) jäljennökset 10 markkaa. 
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Voimassa oleva laki 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli 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 ajokortiksi 
185 markkaa; 

4) A-,AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, ABCD
tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korke
amman luokan ajokortiksi 80 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan ni
menmuutoksen johdosta annettu, 80 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 markkaa; 
ja 

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

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava 
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 verrattavassa 
palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, 
valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 
30 ja enintään 45 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavas
sa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirk
koon, valtioneuvoston määräysten mukaan vä
hintään 80 ja enintään 160 000 markkaa. 

Ehdotus 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esi

tettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mi
käli 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 ajokortiksi 
185 markkaa; 

4) A-,AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, ABCD
tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korke
amman luokan ajokortiksi 80 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan ni
menmuutoksen johdosta annettu, 80 markkaa; 
. 6) henkilöauton ammattiajolupa 80 markkaa; 
Ja 

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

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

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuot
toisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 000 ja enintään 50 000 
markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moot
toripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 
1 000 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 1 800 markkaa. 

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

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai 
työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa 
palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, 
valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 
40 ja enintään 60 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavas
sa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirk
koon, valtioneuvoston määräysten mukaan vä
hintään 100 ja enintään 210 000 markkaa. 
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Kaivoskirja harkinnasta ruppuen vähintään 
300 ja enintään 3 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtei
sölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, 
jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta on harkinnasta riippuva, enintään 7 000 
markkaa. 

Kansallisuuskirja 150 markkaa. 

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 
maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustolmtsto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin kart
talehdeltä vähintään 10 ja enintään 1 100 mark
kaa. 

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

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 150 ja enintään 3 000 markkaa. 

Koenumerotodistus, lääninhallituksen antama, 
400 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoas
taan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 
750 markkaa. 

Lastiviivakirja 80 markkaa ja sen uudistaminen 
30 markkaa. 

Liikennelupa: 

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

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 300 ja enintään 4 000 markkaa, 
henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilö
linjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 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 ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 450 mark
kaa. 

Ehdotus 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
400 ja enintään 4 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhtei
sölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, 
jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta on harkinnasta riippuva, enintään 9 000 
markkaa. 

Kansallisuuskirja 200 markkaa. 

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 
maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustotmlsto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin kart
talehdeltä vähintään 10 ja enintään 1 600 mark
kaa. 

(nimike kumotaan HE 62/83) 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 200 ja enintään 4 000 markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen an
tama, 500 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 1 000 markkaa. 

Lastiviivakirja JOO markkaa ja sen uudistami
nen 40 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 600 ja enintään 10 000 markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 400 ja enintään 5 200 markkaa, 
henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilö
linjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 70 
markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä var
ten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 70 
markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 650 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisu udesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 mark
kaa. 
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Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 30 markkaa kumpikin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikes
kuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote 
koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottori
pyörää, 50 markkaa ja kun ote koskee muuta 
moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 30 markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 30 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten 
merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai 
viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkin
nän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa. 

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

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merki
tään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hy
väksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riipuen, harkinnan mukaan enintään 
450 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista var
ten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 50 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla mootto
riajoneuvolla, 30 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansa
laiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuo
deksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 
150 markkaa sekä seuruepassi 10 markkaa henki
löltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneu
voston 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 kiinteis
töä 750 markkaa; 

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

Ehdotus 

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja 
maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raas
tuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä 
maksamismääräysasioissa 40 markkaa kumpikin. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikes
kuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote 
koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottori
pyörää, 65 markkaa ja kun ote koskee muuta 
moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 40 markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 40 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten 
merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai 
viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkin
nän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalai
sen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, 
vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 600 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merki
tään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hy
väksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 600 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista var
ten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 70 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla mootto
riajoneuvolla, 40 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansa
laiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuo
deksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 
150 markkaa sekä seuruepassi 10 markkaa henki
löltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneu
voston määräysten mukaan, vähintään 100 ja 
enintään 4 000 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 kiinteis
töä 1 000 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perusta
miseen 1 000 markkaa; 
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3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 
a) liikepankin perustamiseen 140 000 mark

kaa; 
b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto

pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 27 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 14 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustami
seen ulkomaille 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 liikettä 
sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäk
si, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava 
leimaveroa 450 markkaa kultakin sekä suomen
että ruotsinkielisen aseruskokoelman sivulta, jolle 
päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 35 000 
markkaa; 

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

taan käytettävänä olevan raha-automaatio tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttä
misestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai 
tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; 

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

c) huvitusta vanen maksua vastaan käytettävä
nä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa 
tarkoitetun automaatio tai siihen verrattavan lait
teen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, 
maaliinammunta-automaatio taikka pallo- tai 
muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta vanen maksua vas
taan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun 
järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä 
a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taita
vuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämi
seen, 

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

Ehdotus 

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen: 
a) liikepankin perustamiseen 182 000 mark

kaa; 
b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto

pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 35 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin perustamiseen Suomessa 18 000 
markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustami
seen ulkomaille 30 000 markkaa; 

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille si
joittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 
10 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä 
sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäk
si, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava 
leimaveroa 600 markkaa kultakin sekä suomen
että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jol
le päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 46 000 
markkaa; 

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

taan käytettävänä olevan raha-automaatio tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttä
misestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai 
tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä; 

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

c) huvitusta vanen maksua vastaan käytettävä
nä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa 
tarkoitetun automaatio tai siihen verrattavan lait
teen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, 
maaliinammunta-automaatio taikka pallo- tai 
muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; 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 edellä 
a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taita
vuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämi
seen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 35 markkaa ja enintään 900 
markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta. 
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Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo 
on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön täl
tä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty 
leimavero. 

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai 
muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai 
paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, 
yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta ki
lovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 
30 penniä; 

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

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 17 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston re

kisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköase
mien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä 
sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädet
ty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien väli
tyksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilomet
riltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 50 
penntä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjän
nitteisiltä 1 markka; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 3 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 5 mark
kaa; 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 2 500 
markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 6 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 50 ja enintään 200 markkaa; sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 200 ja enintään 900 markkaa. 

Ehdotus 

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

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai 
muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai 
paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, 
yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta ki
lovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kV A:n, 
40 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 25 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 22 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston re

kisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköase
mien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä 
sähkölaitoskiinteistön rekisteröiruisestä on säädet
ty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien väli
tyksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilomet
riltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 65 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjän
nitteisiltä 1 markka 30 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 4 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 7 mark
kaa; 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 300 
markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 8 markkaa kustakin päätökseen sisälty
neestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 70 ja enintään 260 markkaa; sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 260 ja enintään 1 200 markkaa. 
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Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäisel
tä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 10 markan 
sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta 
tai sen osalta 3 markan suuruisella leimalla. 

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltä
vässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se 
sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka 
kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on 
lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasi
assa 200 markkaa ja kiinnitysasiassa 160 markkaa. 

Rasitustodistus 60 markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiöre
kisteristä 15 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä 
tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pide
tystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 40 mark
kaa; 

3) kaupparekisteristä 40 markkaa sekä paikal
lisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin pe
rustuvasta paikallisluettelosta 40 markkaa, jos 
otteen antaa henkikirjoittaja ja 30 markkaa, jos 
otteen antaa maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yh
dyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 15 
markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisteri
lomakkeena, 15 markkaa sivulta; sekä 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste-
ristä ja kaivosrekisteristä 3 5 markkaa arkilta. 

Tavarapassitus 15 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväk
syminen, 150 markkaa. 

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

1) julkisen notaarin antama todistus 10 mark
kaa; 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toi
mittamisesta 10 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai ot
teeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 

Ehdotus 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-,revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäisel
tä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 15 markan 
sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta 
tai sen osalta 4 markan suuruisella leimalla. 

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihla
kunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltä
vässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se 
sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka 
kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on 
lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasi
assa 260 markkaa ja kiinnitysasiassa 210 markkaa. 

Rasitustodistus 80 markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiöre
kisteristä 20 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä 
tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pide
tystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 50 mark
kaa; 

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä paikal
lisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin pe
rustuvasta paikallisluettelosta 50 markkaa, jos 
otteen antaa henkikirjoittaja ja 40 markkaa, jos 
otteen antaa maistraatti; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yh
dyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 20 
markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisteri
lomakkeena, 20 markkaa sivulta; sekä 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste-
ristä ja kaivosrekisteristä 45 markkaa arkilta. 

(nimike kumotaan HE 62/83) 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväk
syminen, 200 markkaa. 

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

1) julkisen notaarin antama todistus 15 mark
kaa; 

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toi
mittamisesta 15 markkaa; 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai ot
teeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
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kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todista
miselta 5 markkaa, kuitenkin vähintään 5 mark
kaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekas
san, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 10 markkaa; 

5) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todis
tus 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 henki
löllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 450 markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta 
sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 
18 x 25 cm, 3 markkaa sivulta sekä valokopio, 
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 neliödesimetriltä tai sen osalta, 
kuitenkin vähintään 50 markkaa silta- ja lossipii
rustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina 
uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 18 mark
kaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan 
käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneel
la otettuna negatiivina tai filmirainasta suuren
neetuna positiivina, on leimaveroa suoritettava 
edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta 
suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushal
lituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaus
toimiston antama, kun se on 

standardikokoa mk 

1) A 4 11,-
2) A 3 16,-
3) A 2 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 enin
tään 13 x 18 cm, 9 markkaa sekä, milloin koko 
on sanottua suurempi, 18 markkaa. 

V altauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 300 markkaa ja 

3 168300945R 

Ehdotus 

kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todista
miselta 7 markkaa, kuitenkin vähintään 7 mark
kaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

4) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekas
san, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 15 markkaa; 

5) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todis
tus 15 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 henki
löllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkinnan mukaan enintään 600 markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta 
sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 
18 x 25 cm, 4 markkaa sivulta sekä valokopio, 
jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 7 markkaa 
sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi 
kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 70 
penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, 
kuitenkin vähintään 70 markkaa silta- ja lossipii
rustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina 
uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 25 mark
kaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan 
käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneel
la otettuna negatiivina tai filmirainasta suuren
nettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava 
edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta 
suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushal
lituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaus
toimiston antama, kun se on 

standardikokoa 

1) A 4 
2) A 3 
3) A 2 
4) A 1 

mk 

15,-
20,-
35,-
5 6,-

5) suurempi kuin A 1 1,-
jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai 
muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enin
tään 13 x 18 cm, 12 markkaa sekä, milloin koko 
on sanottua suurempi, 25 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 400 markkaa ja 
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enintään 1 000 markkaa, tai jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka 
sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkin
nasta riippuvainen, vähintään 3 000 markkaa ja 
enintään 5 000 markkaa. 

13§ 
Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esmaa 

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 sivulu
kuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin 
määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 

14 § 

mk 

9,-
6,-
3,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, 
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 osuuskun
nan sääntöjen muuttamista sekä kommandiitti
yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muu
tosilmoitus 770 markkaa ja muu muutosoilmoi
tus 150 markkaa. 

Wan-antti, 23 markkaa. 

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taik
ka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin 
täydeltä markalta: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 prosenttia. 
Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä 

on vero kuitenkin 1,2 prosenttia. 

Ehdotus 

enintaan 1 300 markkaa, tru JOS se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka 
sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkin
nasta riippuvainen, vähintään 4 000 markkaa ja 
enintään 6 500 markkaa. 

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 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa e1 
toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katso
matta, varustettava leimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 

14 § 

mk 

12,-
8,-
4,-

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

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil
moitus 240 markkaa, avoimen yhtiön sekä kom
mandiittiyhtiön perusilmoitus 500 markkaa ja 
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 000 
markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskun
nan sääntöjen muuttamista sekä kommandiitti
yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muu
tosilmoitus 1 000 markkaa ja muu muutosoil
moitus 200 markkaa. 

Wan-antti, 30 markkaa. 

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taik
ka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin 
täydeltä markalta: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia. 
Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä 

on vero kuitenkin 1,5 prosenttia. 
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Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetet
tu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, 
ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksetta
vaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirre
tään. 

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan 
leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuo
daan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosotto
viranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta 
noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta sää
detään. 

45 § 
Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se 

kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oi
keuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviran
omaiselle, leimattava sen pääomamäärän mu
kaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 1,2 
prosentin määrään kultakin täydeltä markalta. 

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinni
tyksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomai
selle, on leimaveron määrä 0,6 prosenttia. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus 

on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepan
kille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, 
vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankil
le, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai 
muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai 
kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisem
min kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu 
niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä sääde
tään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täy
deltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,2 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaes
sa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,2 pro
senttia. 

Jos kysymyksessä on vähintään 19 bruttorekis
teritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten 
myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu 
lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden 
mukaan 0,6 prosentin määrään kultakin täydeltä 
markalta. 

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutuk
seen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momen
tissa säädetyin määrin leimattava niin, että suori
tettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna ole
vaa pääomamäärää. 

Ehdotus 

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetet
tu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, 
ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksetta
vaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirre
tään. 

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan 
leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuo
daan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosotto
viranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta 
noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta sää
detään. 

45 § 
Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se 

kiinnityksen tai maksun saamiseksi 'tuodaan oi
keuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviran
omaiselle, leimattava sen pääomamäärän mu
kaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 1,5 
prosentin määrään kultakin täydeltä markalta. 

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinni
tyksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomai
selle, on leimaveron määrä 0,75 prosenttia. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus 

on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepan
kille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, 
vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankil
le, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai 
muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai 
kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisem
min kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu 
niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä sääde
tään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täy
deltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaes
sa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 pro
senttia. 

Jos kysymyksessä on vähintään 19 brunorekis
teritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten 
myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu 
lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden 
mukaan 0, 75 prosentin määrään kultakin täydel
tä markalta. 

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutuk
seen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momen
tissa säädetyin määrin leimattava niin, että suori
tettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna ole-
vaa pääomamäärää. 1 
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65 b § 
Alkoholiyhtiön antamasta oikeudesta anniskel

la muita alkoholijuomia kuin keskiolutta on 
suoritettava kalenterivuosittain leimaveroa annis
keluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liike
toiminnan laadun ja laajuuden sekä anniskeluoi
keuden voimassaoloajan mukaan vähintään 50 ja 
enintään 1 000 markkaa. Tilapäisestä, enintään 
kuukauden ajaksi annetusta anniskeluoikeudesta 
on leimavero 50 markkaa. 

Ehdotus 

65 b § 
Alkoholiyhtiön antamasta oikeudesta anniskel

la muita alkoholijuomia kuin keskiolutta on 
suoritettava kalenterivuosittain leimaveroa annis
keluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liike
toiminnan laadun ja laajuuden sekä anniskeluoi
keuden voimassaoloajan mukaan vähintään 70 ja 
enintään 1 300 markkaa. Tilapäisestä, enintään 
kuukauden ajaksi annetusta anniskeluoikeudesta 
on leimavero 70 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 1984. Lakia sovelletaan sellaiseen toimitus
kirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottu
na påiviinå· tai sen jälkeen. 

Lain 65 b §:n 1 momenttia sovelletaan ensim
mäisen kerran anniskeluoikeuteen, joka on 
voimassa 1 päzvänä tammikuuta 1984 tai tulee 
voimaan sen jälkeen. 


