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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain 10 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ensi lokakuun alusta voimaan tulevan passilain 
mukaan henkilökohtaisen passin yleinen voimas
saoloaika pitenee viidestä vuodesta kymmeneen 
vuoteen. Tämän vuoksi leimaverolakiin ehdote
taan otettavaksi säännös kymmeneksi vuodeksi 
myönnetystä passista suoritettavasta leimaverosta, 

joka olisi 300 markkaa. Passeja myönnetään edel
leen myös enintään viideksi samoin kuin yhdeksi 
vuodeksi. Viiden vuoden passin leimaveroksi eh
dotetaan 200 markkaa ja yhden vuoden passin 
leimaveroksi 100 markkaa. Seuruepassin hinta 
olisi 30 markkaa henkilöltä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Passien voimassaoloaika 

Lokakuun alusta 1987 tulevat voimaan passila
ki ( 6421 86) ja passiasetus ( 6431 86). Passin ylei
nen voimassaoloaika on kymmenen vuotta. Voi
massa olevan passiasetuksen (90 160) mukaan pas
si voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi. 

Passilain mukaan kymmentä vuotta lyhyem
mäksi ajaksi annetaan passi aina, jos hakija 
pyytää. Jos passiin merkitään hakijan lapsia, 
annetaan passi enintään siihen asti, kun vanhin 
lapsista täyttää 15 vuotta. Passin voimassaoloai
kaa voidaan viranomaisten harkinnan mukaan 
rajoittaa myös asevelvollisuuden johdosta ja eräis
tä muista syistä. Niissä tapauksissa, joissa voimas
saolevaa passia peruuttamatta poikkeuksellisesti 
joudutaan antamaan toinen passi, on niin sano
tun kaksoispassin voimassaoloaika yksi vuosi. 

Myös seuruepassi voidaan lain mukaan edel
leen antaa usealle Suomen kansalaiselle yhteises
ti. 
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1.2. Passeista suoritettava leimavero 

Passilain ja -asetuksen voimaantullessa uudiste
taan myös passilomakkeet ja siirrytään valtioneu
voston 21 päivänä elokuuta 1986 tekemän peri
aatepäätöksen mukaisesti tavallisen passin keski
tettyyn kirjoittamiseen turvallisuustason nostami
seksi ja väärentämisen estämiseksi. 

Passin valmistuksesta aiheutuvat kustannukset 
nousevat myös uudistuksen johdosta. Tavallisen 
passin kappalehinnaksi arvioidaan tulevan 53,40 
markkaa, väliaikaisen passin 28,90 markkaa ja 
seuruepassin 30,90 markkaa. 

Voimassa olevan leimaverolain mukaan enin
tään vuodeksi annetusta passista on suoritettava 
leimaveroa 70 markkaa ja enintään viideksi vuo
deksi annetusta passista 150 markkaa. Seuruepas
sin leimavero on 10 markkaa henkilöltä. 

Passeista suoritettavan leimaveron määrät ovat 
olleet voimassa vuoden 1981 alusta lukien. Kun 
otetaan huomioon passin voimassaolaajan pitene
minen ja rahanarvon aleneminen, ehdotetaan 
enintään kymmeneksi vuodeksi myönnetyn pas
sin leimaveroksi 300 markkaa, enintään viideksi 
vuodeksi myönnetyn passin leimaveroksi 200 
markkaa ja vuoden passin leimaveroksi 100 mark-
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kaa. Koska seuruepassin valmistuskustannukset 
ovat nousseet, ehdotetaan seuruepassista suoritet
tavaksi leimaveroa 30 markkaa henkilöltä. Ehdo
tetulla leimaveron porrastuksella pyritään siihen, 
että passin hakijat hankkisivat passin mahdolli
simman pitkäksi ajaksi. Näin saataisiin passin 
hankkimisesta aiheutuneet kustannukset koh
tuullisiksi ja passin hakijoille passin hankkimises
ta aiheutuva vaivannäkö vähenemään. Seurue
passin käyttö on viime vuosina vähentynyt ja 
ilmeisesti edelleen vähenee, joten leimaveron 
korotuksella ei olisi erityistä merkitystä. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vaiku
tukset 

Passeja annetaan noin 350 000 kappaletta vuo
dessa. Jos oletetaan, että kymmeneksi vuodeksi ja 
viideksi vuodeksi myönnettävien passien luku
määrä olisi yhtä suuri, voidaan leimaveron tuo-

ton arvioida kasvavan noin 40 miljoonalla mar
kalla vuodessa. Leimaveron tuoton vuonna 1987 
voidaan arvioida kasvavan noin 7 miljoonalla 
markalla. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä lokakuuta 1987. Sitä sovellettaisiin passiin, 
joka annetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

4. Säätäruisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisj ärj esty ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
10 §:n Passia koskeva nimike, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(916/83), näin kuuluvaksi: 

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 !ei
maila seuraavin määrin: 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansa
laiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten: 

1) enintään vuodeksi 100 markkaa; 

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987 

2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa; 
3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 mark

kaa; sekä 
4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1987. Sitä sovelletaan passiin, joka annetaan 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko Olizia 
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Liite 

Laki 
leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
10 §:n Passia koskeva nimike, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa 
(916/83), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 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 lei
malla seuraavin määrin: 

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. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansa-
laiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten: 

1) enintään vuodeksi 100 markkaa; 
2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa; 
3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 mark

kaa; sekä 
4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä. 

Tämä· laki tulee voimaan 1 päivå·nä lokakuuta 
1987. Sitä sove//etaan passiin, joka annetaan 
sanottuna päivå·nä tai sen jälkeen. 


