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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttami-
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi leimaverola
kiin säännökset leimaveron maksuunpanosta ja 
verosuoritukselle perittävistä viivästysseuraamuk
sista silloin, kun leimavero kannetaan leimavero
konetta käyttäen. Samassa yhteydessä ehdotetaan 
leimaverolain säännöksiä tarkistettaviksi lisäämäl
lä kalastuspiirien kalastustoimistot leimaveroa pe
rivien viranomaisten luetteloon. Arvopaperikaup-

piaan ilmoitusvelvollisuus toimintansa aloittami
sesta ja lopettamisesta pankkitarkastusvirastolle 
ehdotetaan poistettavaksi. Raskauden keskeyttä
mistä ja kastroimista koskevissa asioissa annetta
vat toimituskirjat ehdotetaan vapautettaviksi lei
maverosta. Lisäksi esitykseen sisältyy eräitä tekni
siä muutosehdotuksia. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Leimaveron maksuunpano ja viivästysseu
raamukset 

Leimaverolain 70 §:n 3 momentin (620/78) 
mukaan verohallitus voi hakemuksesta ja määrää
millään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan 
sitä varten hyväksytyllä koneella ja kertynyt lei
mavero määräajoin suoritetaan lääninveroviraston 
postisiirtotilille. Tarkemmat määräykset sisältyvät 
leimaveron leimaamiskoneiden käytöstä annet
tuun valtiovarainministeriön päätökseen (502 1 
65). 

Leimaverokoneet toimivat nykyisin arvokorteil
la, joita leimaverokoneen luvanhaltija ostaa pos
titoimipaikasta. Koneiden käyttöä valvotaan os
toluetteloiden, palautettujen arvokorttien ja pai
kallistarkastusten avulla. Leimaverokoneita on 
käytössä noin 700, joista yli 250 on valtion 
viranomaisilla ja loput yksityisillä luvanhaltijoil
la. 
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Nykyinen arvokorttijärjestelmä on tarkoitus 
jättää pois käytöstä vanhentuneena. Uuden jär
jestelmän mukaan kertynyt leimavero todettaisiin 
leimaverokoneen laskijalaitteesta suoraan, ja ko
neen käyttöluvan haltija tilittäisi kertyneet leima
verovarat kuukausittain valtion postisiirtotilille. 
Leimaveron leimaamiskoneiden käytöstä annettu 
valtiovarainministeriön päätös korvataan leimave
rokoneiden käytöstä annettavalla verohallituksen 
päätöksellä. 

Lääninverovirasto maksuunpanisi laiminlyödyn 
määrän sen maksettavaksi, jolle on myönnetty 
lupa leimamerkkien käyttämisen sijasta leimata 
asiakirjoja leimaverokoneella. Esityksen mukaan 
laiminlyödylle määrälle olisi maksettava veronli
säystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukau
delta siitä päivästä, jolloin vero olisi pitänyt 
viimeistään maksaa, asetettavaa eräpäivää edeltä
vän kuukauden loppuun. Veronlisäystä olisi kui
tenkin suoritettava vähintään 20 markkaa. Lisäksi 
ehdotetaan, että jos kertynyt määrä suoritetaan 
määräajan jälkeen, maksuunpantaisiin veronli
säys jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päiväs-
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tä, jona vero olisi viimeistään pitänyt maksaa, sen 
kuukauden loppuun, jona vero on suoritettu. 

1.2. Pankkitarkastusviraston arvopaperikaup
piaita koskeva valvontavelvollisuus 

Leimaverolain 86 §:n mukaan arvopaperikaup
piaan on ennen toimintansa aloittamista ja sa
moin liikkeensä lopettamista tehtävä ilmoitus 
pankkitarkastusvirastolle. Leimaverolain sovelta
misesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(663/43) on myös säännöksiä arvopaperikauppi
aan velvollisuuksista ja tehtävistä. Pankkitarkas
tusviraston toimialaan eivät kuitenkaan kuulu 
muut arvopaperikauppiaiden toimintaa koskevat 
verovalvontatehtävät, vaan ne kuuluvat verohalli
tuksen toimialaan. Myöskään mahdollisuuksia 
ryhtyä toimenpiteisiin, jos ilmoittamisvelvolli
suus laiminlyödään, ei ole pankkitarkastusviras
ton käytettävissä. Kun kysymyksessä olevaa val
vontavelvollisuutta koskeva säännös on peräisin 
ajalta, jolloin oli voimassa aivan erilainen pankki
valvontaa koskeva lainsäädäntö, ehdotetaan 
pankkitarkastusvirastolle tarpeetonta lisätyötä ai
heuttava leimaverolain 86 §:n 2 momentti ku
mottavaksi. 

1. 3. Kalastuspiirien kalastustoimistot 

Vuoden 1983 alusta voimaan tulleen kalastus
lain (286/82) mukaan kalastustoimen piirihallin
toviranomaiseksi perustettiin kalastuspiiritoimis
tot. Kun näiden antamista päätöksistä on tarkoi
tuksenmukaista periä leimaveroa, ehdotetaan lei
maverolain 4 §:ään sisältyvään viranomaisten nel
jänteen ryhmään lisättäväksi kalastustoimisto. 
Leimaverolain 12 §:n 1 momentin 11 kohdan 
mukaan kalastuskunnan tai kalastushoitoyhty
män sääntöjen vahvistamista koskevissa asioissa 
annettavat toimituskirjat ovat leimaverosta vapai
ta. Saman pykälän 55 kohdan mukaan leimave
rosta vapaa on myös kalastukseen oikeuttava 
lupatodistus valtion omistamilla alueilla ja valti
olle kuuluvissa kalavesissä. Toimituskirjat niissä 
asioissa, jotka kalastuslain nojalla on alistettava 
kalastuspiirin vahvistettavaksi, ovat leimaverolain 
12 §:n 1 momentin 21 kohdan nojalla leimave
rosta vapaita, kuten muissakin lain mukaan alis
tettavissa asioissa annettavat toimituskirjat. 

1.4. Raskauden keskeyttämistä ja kastroimista 
koskevat toimituskirjat 

Leimaverosta vapaita ovat toimituskirjat yleen
sä asioissa, jotka koskevat sosiaalihallinnon alaa. 
Raskauden keskeyttämisestä annetun lain (239/ 
70) ja kastroimislain (282/70) mukaiset toimitus
kirjat eivät kuitenkaan ole leimaverosta vapaita. 
Kun raskauden keskeytystä hakevat ovat usein 
nuoria ja vaikeassa taloudellisessa asemassa, eh
dotetaan, että näissä asioissa samoin kuin kastroi
mistakin koskevissa asioissa annettavat toimitus
kirjat vapautetta1s11n leimaverosta lisäämällä 
12 §:n 1 momentin 5 kohtaan tätä tarkoittava 
maininta. Steriloimispäätökset ovat jo tämän 
lainkohdan nojalla leimaverosta vapaita. Raskau
den keskeyttämistä koskevia hakemuksia tehtiin 
lääkintöhallitukselle 858 vuonna 1982. Näistä 30 
meni ulosottoon siksi, että päätös jäi lunastamat
ta. Kastroimishakemuksia oli vuonna 1982 
vain 2. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan 12 §:n 1 mo
mentin 5 kohdassa mainittu huoltoapu korvatta
vaksi voimassa olevan lainsäädännön mukaisella 
käsitteellä toimeentulotuki. Koska perhelisäavus
tuksia ei enää myönnetä, ehdotetaan näitä koske
va maininta jätettäväksi lainkohdasta pois. 

1. 5. Eräät teknisluonteiset tarkistukset 

Alkoholiyhtiön antamasta anniskeluoikeudesta 
anniskella muita alkoholijuomia kuin keskiolutta 
on suoritettava leimaveroa. Aikaisemmin leima
vero oli suoritettava anniskelusopimuksesta. Käy
tännössä jouduttiin tekemään aina uusi sopimus, 
jos anniskeluoikeuteen liittyvät muut olosuhteet 
muuttuivat, vaikka veron peruste ei muuttunut
kaan. Tämän vuoksi anniskeluoikeudesta suori
tettavaa leimaveroa koskevia säännöksiä muutet
taessa muutettiin leimavero suoritettavaksi annis
keluoikeudesta, jolloin sopimusta uudistettaessa 
leimaveroa ei ole tarpeen periä uudelleen. Leima
verolain 14 §:ään sisältyvä viittaus lain 65 b §:n 
mukaan suoritettavaan leimaveroon ehdotetaan 
tarkistettavaksi nykyisen 65 b §:n sanamuodon 
mukaiseksi. 

Leimaverolain 14 § :ssä oleva viittaus pelikor
teista suoritettavaan leimaveroon ehdotetaan tar
peettomana kumottavaksi, kun pelikoneista suo
ritettavasta leimaverosta luovuttiin 1 päivänä 
marraskuuta 1983 voimaan tulleella lailla (808/ 
83). 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole olennaista vai
kutusta leimaveron tuottoon. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n Pelikortteja koskeva 

nimike ja 86 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin näistä on 14 §:n Pelikortteja koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa 

laissa (862/77), 
muutetaan 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä, 12 §:n 1 momentin 5 kohta ja 14 §:n 

Anniskelusopimusta koskeva nimike, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä 28 päivänä lokakuuta 1983 

annetussa laissa (808/83), 12 §:n 1 momentin 5 kohta 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa 
(235/71) ja 14 §:n Anniskelusopimusta koskeva nimike mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 
annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 70 a § seuraavasti: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

4 ryhmä: 

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmlsmie
het, apulaisnimismiehet, tullitoimipaikat, maan
mittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsä
hallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesi
toimistot, kalastuspiirien kalastustoimistot, posti
piirikonttorit ja telepiirikonttorit. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

5) toimeentulotukea, lastensuojelua, lapsilisiä, 
irtolaishuoltoa, päihdyttävien aineiden väärin
käyttäjien huoltoa, äitiysavustusta, työttömyys-

huoltoa, invalidirahaa, raskauden keskeyttämistä, 
sterilointia tai kastroimista; 

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, 
peritään leimavero seuraavin määrin: 

Anniskeluoikeus, alkoholiyhtiön antama, 65 b 
§:n mukaan. 

70 a § 
Jos 70 §:n 3 momentissa tarkoitettua leimave

roa ei ole suoritettu lääninveroviraston postisiirto
tilille määräajassa, lääninverovirasto maksuunpa
nee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle 
on myönnetty lupa leimata asiakirjoja leimavero
koneella. 

Laiminlyödylle määrälle on maksettava veronli
säystä markka sadalta jokaiselta kalenterikuukau
delta siitä päivästä, jolloin vero olisi viimeistään 
pitänyt maksaa, asetettavaa eräpäivää edeltävän 
kuukauden loppuun. Veronlisäystä on kuitenkin 
suoritettava vähintään 20 markkaa. 
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Jos leimavero on suoritettu määräajan jälkeen, 
maksuunpannaan 2 momentissa tarkoitettu ve
ronlisäys jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päi
västä, jona vero olisi viimeistään pitänyt maksaa, 
sen kuukauden loppuun, jona vero on suoritettu. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 1984 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 14 §:n Pelikortteja koskeva 

nimike ja 86 §:n 2 momentti, 
sellaisena kuin näistä on 14 §:n Pelikortteja koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa 

laissa (862/77), 
muutetaan 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä, 12 §:n 1 momentin 5 kohta ja 14 §:n 

Anniskelusopimusta koskeva nimike, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä viranomaisten neljäs ryhmä 28 päivänä lokakuuta 1983 

annetussa laissa (808/83), 12 §:n 1 momentin 5 kohta 26 päivänä maaliskuuta 1971 annetussa laissa 
(235/71) ja 14 §:n Anniskelusopimusta koskeva nimike mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 
annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 70 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

roa on suoritettava, luetaan leiman määrän puo
lesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

4 ryhmä: 

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie
het, apulaisnimismiehet, tullitoimipaikat, maan
mittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsä
hallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesi
toimistot, postipiirikonttorit ja telepiirikonttorit. 

4 ryhmä: 

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie
het, apulaisnimismiehet, tullitoimipaikat, maan
mittauskonttorit, maanmittaustoimistot, metsä
hallituksen piirikuntakonttorit, vesipiirien vesi
toimistot, kalastusptinen kalastustoimistot, posti
piirikonttorit ja telepiirikonttorit. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

asioissa, jotka koskevat: 

5) huoltoapua, lastensuojelua, perhelisäavus
tuksia, lapsilisiä, irtolaishuoltoa, päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien huoltoa, äitiysavustus
ta, työttömyyshuoltoa, invalidirahaa taikka steri
lisointia; 
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5) toimeentulo tukea, lastensuojelua, lapsilisiä, 
irtolaishuoltoa, päihdyttävien aineiden väärin
käyttäjien huoltoa, äitiysavustusta, työttömyys
huoltoa, invalidirahaa, raskauden keskeyttå"mistä, 
sterilointia tai kastroimista; 
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Voimassa oleva laki 

Anniskelusopimus, 
65 b §:n mukaan. 
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Ehdotus 

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, 
peritään leimavero seuraavin määrin: 

alkoholiyhtiön tekemä, Anni s k e 1 u oikeus, alkoholiyhtiön antama, 
65 b §:n mukaan. 

Pelikortit, 58 §:n mukaan. (Nimike kumotaan) 

70 a § 
jos 70 §:n 3 momentissa tarkoitettua leimave

roa ei ole suoritettu lääninveroviraston postisiirto
tilzlle määräajassa, lääninverovirasto maksuunpa
nee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle 
on myönnetty lupa leimata asiakirjoja leimavero
koneella. 

Laiminlyödylle määrälle on maksettava veronli
säystä markka sada/ta jokaiselta kalenten.kuukau
delta siitä päivästä, jolloin vero olisi viimeistään 
pitänyt maksaa, asetettavaa eräpäivää edeltävän 
kuukauden loppuun. Veronlisäystä on kuitenkin 
suon.tettava vähintään 20 markkaa. 

jos leimavero on suoritettu määräajan jälkeen, 
maksuunpannaan 2 momentissa tarkoitettu ve
ronlisäys jokaiselta kalenterikuukaudelta siitä päi
västä, jona vero olisi viimeistään pitänyt maksaa, 
sen kuukauden loppuun, jona vero on suon.tettu. 

86 § 

Arvopaperikauppiaan tulee, ennen kuin aloit- (2 mom. kumotaan) 
taa toimintansa, tehdä siitä kirjallinen ilmoitus 
pankkitarkastusvirastolle, niin ikään liikkeen lo-
pettamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 


