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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi veronkantolain ja eräiden 
muiden verolakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että veronkantolakiin 
lisätään säännökset valtiovarainministeriölle an
nettavasta valtuudesta määrätä verojen maksupai
kat ja eräin rajoituksin myös verojen kantoajat. 
Nykyiset säännökset ovat eri verolaeissa tai veron
kantoasetuksessa. Joidenkin verojen osalta sään
nökset puuttuvat. Esityksen tarkoituksena on 
mahdollistaa verojen maksaminen nykyistä 
useampiin maksupaikkoihin ja siten parantaa 
vero- ja maksuvelvollisten asemaa. Siten esimer-

kiksi työnantajasuoritusten maksaminen muut
tuu nykyistä joustavammaksi. Samasta syystä 
myös eräissä muissa verolaeissa olevia veron mak
samista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutet
taviksi. Hallinnollisten ohjeiden ja käytännön 
varassa oleva veronkantoaikojen määräytyminen 
o.~ tarkoitus saada yhdenmukaisen sääntelyn pii
run. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti, kun Eduskunta on ne hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Verojen maksupaikat 

Kaikkia veronkantolain mukaan kannettavia 
veroja, maksuja ja muita suorituksia ottavat kan
toaikana vastaan postisiirtoliikettä välittävät pos
titoimipaikat ja Postipankki. Asiasta on säädetty 
veronkantoasetuksen 2 §:ssä. Mainitun pykälän 
mukaan veron maksamisesta muihin rahalaitok
siin määrää valtiovarainministeriö. Muut rahalai
tokset saavat vastaanottaa esimerkiksi ennakon, 
verotuslain mukaisten verojen ja liikevaihtoveron 
maksuja. 

Verosuoritusten maksumahdollisuuksien laa
jentaminen siten, että kaikkia veroja voitaisiin 
maksaa kaikkiin rahalaitoksiin, on ollut vireillä 
useita vuosia. Toteuttamista on lähinnä estänyt 
se, etteivät katteensiirrossa ja maksutiedon väli
tyksessä aikaisemmin käytetyt menetelmät ole 
olleet riittävän nopeita. Tällöin maksupaikkojen 
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lisääminen olisi voinut aiheuttaa valtiolle korko
tappiota ja vaikeuttaa suoritusvalvontaa lääninve
rovirastoissa. Vaatimukset täyttävä järjestelmä on 
kuitenkin saatu käyttöön vuoden 1987 alussa. 
Siihen on mahdollista asteittain lisätä myös ne 
suoritukset, joita nykyään ei voida maksaa kaik
kiin rahalaitoksiin. 

Valtiovarainministeriön oikeutta määrätä 
useimpien veronkantolain mukaan kannettavien 
verojen ja maksujen maksupaikoista rajoittaa 
eräissä verolaeissa oleva säännös suorituksen mak
samisesta lääninveroviraston postisiirtotilille. Täl
laisia säännöksiä sisältyy ennakkoperintälakiin, 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun la
kiin, investointiverolakiin, leimaverolakiin ja elo
kuvaverolakiin. Vastaavia säännöksiä on myös 
asetuksissa. 

Tilanteen selkeyttämiseksi, menettelyn yhden
mukaistamiseksi ja verovelvollisten maksumah
dollisuuksien parantamiseksi veronkantolakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 1 a luku, jonka 4 aja 
4 b § :ssä valtiovarainministeriö oikeutettaisiin 
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määräämään verojen maksupaikoista ja kanto
ajoista. Samalla eräisiin muihin verolakeihin eh
dotetaan tehtäväksi eräitä tähän liittyviä teknis
luonteisia ja sanonnallisia korjauksia. 

Näitä ovat ennakkoperintälain 19 §:n 2 mo
mentti, työnantajan sosiaaliturvamaksusta anne
tun lain 5 §:n 1 momentti, investointiverolain 
18 §:n 1 momentti, elokuvaverolain 17 §:n 2 
momentti sekä leimaverolain 70 a §:n 1 mo
mentti, 84 § ja 100 b §. Viimeksi mainitun py
kälän 2 momentissa on säädetty, miten läänin
konttoriin suoritetut leimaverot siirretään läänin
verovirastolle. Koska tästä voidaan määrätä alem
man asteisella säännöksellä tai menettelyohjeella, 
ehdotetaan tätä koskeva säännös samalla poistet
tavaksi laista. 

Leimaverolain 70 §:stä ehdotetaan poistetta
vaksi säännökset leimaveron maksamisesta lää
ninkonttoriin ja rahassa maksettavan veron vä
himmäismäärästä. Nämä ehdotetaan korvattavak
si valtiovarainministeriölle annettavalla valtuu
della määrätä maksupaikoista ja mahdollisesta 
vähimmäismäärästä. Maksupaikkoina toimivat 
edelleen myös lääninkonttorit. Menettelyllisiä 
seikkoja koskevan ohjauksen antaminen ehdote
taan säädettäväksi verohallituksen tehtäväksi. 

Ehdotettu veronkantolain 4 a § koskee sekä 
veronkantolain nojalla kannettavia veroja että 
niitä veroja, joiden kanto asianomaisessa verolais
sa olevan säännöksen perusteella tapahtuu veron
kantolain mukaan. Verojen maksupaikkoina oli
sivat välittömästi lain nojalla postisiirtoliikettä 
välittävät postitoimipaikat, rahalaitokset ja val
tion tilivirastot sen mukaan kuin valtiovarainmi
nisteriö määrää. Maksumahdollisuuksia voitaisiin 
siten laajentaa nykyisestä valtiovarainministeriön 
päätöksin asteittain sitä mukaa kuin tekninen 
kehitys toisaalta verohallinnossa ja toisaalta raha
laitoksissa sen mahdollistaa. 

Verojen vastaanottopaikkoina toimivia tiliviras
to ja ovat nykyään valtiokonttori ja lääninhallituk
set. Valtiokonttoria koskeva säännös on valtio
konttorista annetun lain 1 § :ssä, lääninhallitus
ten osalta sovelletaan lääninhallituksista annetun 
asetuksen 7 §:ää. Molemmissa on tiliviraston oi
keus vastaanottaa veroja säännelty varsin yleis
luontoisesti. Ehdotetulla lisäyksellä tehtäisiin 
mahdolliseksi rajata näiden maksupaikkojen teh
täviä siltä osin kuin ne voidaan korvata nykyistä 
laajempia verovelvollisryhmiä palvelevilla ratkai
suilla. 

1.2. Verojen kantoajat 

Eräiden maksuunpantujen verojen, maksujen 
ja muiden suoritusten kantoajat tai eräpäivät on 
nykyisin säännelty vain hallinnollisin ohjein. Täl
laisia veroja ja maksuja ovat esimerkiksi mak
suunpannut työnantajasuoritukset ja maksuun
pantu arpajaisvero. Mainituissa ohjeissa on nou
datettu eräiden verojen ja maksujen suorittami
sesta annetun valtiovarainministeriön päätöksen 
(529/79) periaatteita. 

Koska tämän laatuiseen kansalaisiin kohdistu
vaan norminantoon olisi oltava selvä laissa annet
tu valtuus, ehdotetaan veronkantolakiin lisättä
väksi uusi 4 b §, jolla maksuajoista päättäminen 
säädetään valtiovarainministeriön tehtäväksi, ku
ten on jo menetelty aikaisemmin useimpien 
maksuunpantujen verojen osalta. Investointivero
lain (54/77) 18 §:ssä verotoimistolle säädetty val
tuus määrätä investointiveron maksuajankohta 
ehdotetaan poistettavaksi verotoimistolta, jolloin 
maksuajankohdan määräisi valtiovarainministe
riö. 

2. Esityksen organisatoriset Ja 
he nkil ös t ö vaikutukset 

Ehdotemilia säännöksillä ei ole välittömiä or
ganisatorisia tai henkilöstövaikutuksia. 

Ehdotetulla veronkantolain 4 b §:llä ei ole 
myöskään välillisiä organisatorisia tai henkilöstö
vaikutuksia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Säädösehdotuksilla ei ole välittömiä taloudelli
sia vaikutuksia. Ehdotettujen muutosten johdos
ta myöhemmin annettavien valtiovarainministe
riön päätösten taloudelliset vaikutukset eivät ole 
myöskään tässä vaiheessa arvioitavissa, koska ne 
riippuvat pääosin verovelvollisten maksukäyttäy
tymisestä. 

Maksupaikkojen lisäämisen ja erääntyneiden 
verojen maksamisen helpottamisen arvioidaan 
parantavan ja aikaistavan verotulojen kertymistä. 
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Ehdotetulla veronkantolain 4 b §:llä ei ole 
välillisiä taloudellisia vaikutuksia. 

4. Alemman asteiset säännökset 

Veronkantoasetuksesta on tarkoitus poistaa eh
dotettujen lainmuutosten johdosta tarpeettomat 
säännökset ja tehdä siihen tarvittavat sanonnalli
set korjaukset. 

Nykyiset eräiden verojen ja maksujen suoritta
mista koskevat valtiovarainministeriön päätökset 

1 . 

(942/78 ja 529/79) on tarkoitus korvata lakieh
dotuksen edellyttämillä uusilla täydennetyillä 
päätöksillä. 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saarettavaksi voimaan heti sen 
jälkeen, kun Eduskunta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
veronkantolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 11 päivänä elokuuta 1978 annettuun veronkantolakiin 
(611/78) uusi 1 a luku sekä uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti: 

1 a luku 

Maksupaikat ja kantoajat 

4 a § 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetut verot, maksut ja 

muut suoritukset voidaan maksaa postisiirtolii
kettä välittäviin postitoimipaikkoihin, rahalaitok
siin ja valtion tilivirastoihin sen mukaan kuin 
valtiovarainministeriö määrää. 

4 b § 
Valtiovarainministeriö määrää 1 § :ssä tarkoitet

tujen verojen, maksujen ja muiden suoritusten 
kantoajat tai eräpäivät sekä kantoerien lukumää
rän ja eräjaon perusteet, ellei asianomaisessa 
verolaissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa ole 
toisin säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 
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2. 
Laki 

ennakkoperintälain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (11/86), 
näin kuuluvaksi: 

19 § 

Pidätetyt määrät on suoritettava Iääninverovi
rastolie viimeistään pidätyksen toimittamista seu
raavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Merityö
tulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä 14 
päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (455/85) 
tarkoitetusta merityötulosta pidätetyt määrät on 
suoritettava viimeistään pidätyksen toimittamista 
toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 10 päivä
nä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos suo-

3. 

rittavat pidätetyt määrät kuitenkin siten, että ne 
vähennetään näille veronsaajille pidätyksen toi
mittamista seuraavana kuukautena veronkanto
lain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoi
tus vähennettävästä määrästä on tehtävä läänin
verovirastolle viimeistään edellä sanottuna päivä
nä. 

Tämä laki tulee votmaan päivänä 
kuuta 198 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinä
kuuta 1963 annetun lain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 
annetussa laissa ( 12 1 86), näin kuuluvaksi: 

5 § 
Työnantajan on suoritettava työnantajan sosi

aaliturvamaksu Iääninverovirastolie ennakonpidä
tyksen suorittamisen yhteydessä viimeistään pal
kanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukau
den 10 päivänä. Merityötulosta verotuksessa teh
tävästä vähennyksestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 
annetussa laissa ( 45 5185) tarkoitetusta merityötu
losta suoritettavan ennakonpidätyksen yhteydessä 
työnantajan sosiaaliturvamaksu on suoritettava 
viimeistään palkanmaksukuukautta toiseksi seu
raavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Kunta, 

seurakunta ja kansaneläkelaitos suorittavat sosiaa
liturvamaksun kuitenkin siten, että se vähenne
tään näille veronsaajille palkanmaksukuukautta 
seuraavana kuukautena veronkantolain mukaan 
tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoitus vähennet
tävästä määrästä on tehtävä Iääninverovirastolie 
viimeistään edellä sanottuna päivänä. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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4. 
Laki 

investointiverolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1977 annetun investointive
rolain 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa 
(296/83), näin kuuluvaksi: 

18 § 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus ja 

veronlisäystä vastaava korko on suoritettava yhte
nä eränä Iääninverovirastolie. Milloin maksua ei 
määräaikana ole suoritettu, on investointiverolle 
ja veronkorotukselle suoritettava veron viivästys
korosta ja jäämämaksusta annetussa laissa ( 14 51 
76) säädetyt viivästysseuraamukset. Investointive-

5. 

ron kannassa noudatetaan muutoin soveltuvin 
osin, mitä veronkantolaissa (611/78) ja sen nojal
la sekä verotuslaissa ( 4821 58) ja sen nojalla on 
veronkannasta säädetty. 

Tämä laki tulee vmmaan päivänä 
kuuta 198 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70 §, 
70 a §:n 1 momentti, 84 § ja 100 b §, 

sellaisina kuin ne ovat, 70 § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78), 70 a §:n 1 
momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (885/84) sekä 84 §ja 100 b § mainittussa 11 
päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

70 § 
Leimavero voidaan maksaa rahana valtiovarain

ministeriön määräämään maksupaikkaan. Valtio
varainministeriö voi vahvistaa rahana suoritetta
van veron vähimmäismäärän. 

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset suo
ritusten maksamisesta leimanavaan asiakirjaan 
tehtävästä kuittausmerkinnästä tai asiakirjaan 
kiinnitettävästä erillisestä kuitista sekä muista 
menettelyn yksityiskohdista. 

Verohallitus voi myös hakemuksesta ja määrää
millään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan 
sitä varten hyväksytyllä koneella ja että kertynyt 
leimavero määräajoin suoritetaan lääninveroviras
tolle. 

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

roa ei ole suoritettu Iääninverovirastolie määrä
ajassa, lääninverovirasto maksuunpanee laimin
lyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle on myön
netty lupa leimata asiakirjoja leimaverokoneella. 

84 § 
Leimavero, joka on suoritettava arvopapereita 

myytäessä arvopaperipörssin välityksellä, kanne
taan siten, että pörssinjohto laatii kuukausittain 
kunkin pörssinjäsenen pörssivaihtoa osoittavan 
laskelman ja suorittaa leimaveroa puolet 55 §: n 1 
momentin 1 kohdassa säädetystä määrästä. Lei
mavero on pörssinjäsenen maksettava. Pörssin
johto suorittaa kantamansa leimaveron Iääninve
rovirastolie viimeistään seuraavan kuukauden 10 
päivänä. 

100 b § 
Leimaveron palauttamisessa sekä Iääninverovi

rastolie maksettavan leimaveron kannassa, perin
nässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkanto
lain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla 
ole toisin säädetty. 

Tämä laki tulee vmmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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6. 
Laki 

elokuvaverolain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain 
17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (621178), näin 
kuuluvaksi: 

17 § 

Maksuunpantu määrä on suoritettava lääninve
rovirastolle valtiovarainministeriön määräämänä 
aikana. 

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 1987 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Lzi'te 1 

2. 
Laki 

ennakkoperintälain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperin
tälain 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (11186), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 

Pidätetyt määrät on suoritettava lääninverovi
raston postiszi'rtoti!zlle viimeistään pidätyksen toi
mittamista seuraavan kalenterikuukauden 10 päi
vänä. Merityötulosta verotuksessa tehtävästä vä
hennyksestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 annetus
sa laissa ( 45 5185) tarkoitetusta merityötulosta 
pidätetyt määrät on suoritettava viimeistään pi
dätyksen toimittamista toiseksi seuraavan kalen
terikuukauden 10 päivänä. Kunta, seurakunta ja 
kansaneläkelaitos suorittavat pidätetyt määrät 
kuitenkin siten, että ne vähennetään näille ve
ronsaajille pidätyksen toimittamista seuraavana 
kuukautena veronkantolain mukaan tilitettävistä 
jako-osuuksista. Ilmoitus vähennettävästä mää
rästä on tehtävä Iääninverovirastolie viimeistään 
edellä sanottuna päivänä. 

3. 

Pidätetyt määrät on suoritettava Iääninverovi
rastolie viimeistään pidätyksen toimittamista seu
raavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Merityö
tulosta verotuksessa tehtävästä vähennyksestä 14 
päivänä kesäkuuta 1985 annetussa laissa (455/85) 
tarkoitetusta merityötulosta pidätetyt määrät on 
suoritettava viimeistään pidätyksen toimittamista 
toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 10 päivä
nä. Kunta, seurakunta ja kansaneläkelaitos suo
rittavat pidätetyt määrät kuitenkin siten, että ne 
vähennetään näille veronsaajille pidätyksen toi
mittamista seuraavana kuukautena veronkanto
lain mukaan tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoi
tus vähennettävästä määrästä on tehtävä läänin
verovirastolle viimeistään edellä sanottuna päivä
nä. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinä
kuuta 1963 annetun lain 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1986 
annetussa laissa ( 121 86), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Työnantajan on suoritettava työnantajan sosi

aaliturvamaksu lääninveroviraston postiszi'rtotzlzJie 

Ehdotus 

5 § 
Työnantajan on suontettava työnantajan sosi

aaliturvamaksu Iääninverovirastolie ennakonpidä-
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Voimassa oleva laki 

ennakkopidätyksen suorittamisen yhteydessä vii
meistään palkanmaksukuukautta seuraavan ka
lenterikuukauden 10 päivänä. Merityötulosta ve
rotuksessa tehtävästä vähennyksestä 14 päivänä 
kesäkuuta 198 5 annetussa laissa ( 4 55 18 5) tarkoi
tetusta merityötulosta suoritettavan enoakanpi
dätyksen yhteydessä työnantajan sosiaaliturva
maksu on suoritettava viimeistään palkanmaksu
kuukautta toiseksi seuraavan kalenterikuukauden 
10 päivänä. Kunta, seurakunta ja kansaneläke
laitos suorittavat sosiaaliturvamaksun kuitenkin 
siten, että se vähennetään näille veronsaajille 
palkanmaksukuukautta seuraavana kuukautena 
veronkantolain mukaan tilitettävistä jako-osuuk
sista. Ilmoitus vähennettävästä määrästä on teh
tävä lääninverovirastolle viimeistään edellä sanot
tuna päivänä. 

4. 

Ehdotus 

tyksen suorittamisen yhteydessä viimeistään pal
kanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukau
den 10 päivänä. Merityötulosta verotuksessa teh
tävästä vähennyksestä 14 päivänä kesäkuuta 1985 
annetussa laissa ( 4 55 1 8 5) tarkoitetusta meri työtu
losta suoritettavan enoakanpidätyksen yhteydessä 
työnantajan sosiaaliturvamaksu on suoritettava 
viimeistään palkanmaksukuukautta toiseksi seu
raavan kalenterikuukauden 10 päivänä. Kunta, 
seurakunta ja kansaneläkelaitos suorittavat sosiaa
liturvamaksun kuitenkin siten, että se vähenne
tään näille veronsaajille palkanmaksukuukautta 
seuraavana kuukautena veronkantolain mukaan 
tilitettävistä jako-osuuksista. Ilmoitus vähennet
tävästä määrästä on tehtävä lääninverovirastolle 
viimeistään edellä sanottuna päivänä. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
investointiverolain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 
rolain 18 § :n 1 momentti, sellaisena kuin se 
(296/83), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

18 § 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus ja 

veronlisäystä vastaava korko on suoritettava yhte
nä eränä verotoimiston määräämänä maksupå"ivä
nå· veronkantoviranomaisen postisiirtotilille. Mil
loin maksua ei määräaikana ole suoritettu, on 
investointiverolle ja veronkorotukselle suoritetta
va veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta anne
tussa laissa (145/76) säädetyt viivästysseuraamuk
set. Investointiveron kannassa noudatetaan muu
toin soveltuvin osin, mitä veronkantolaissa ( 611 1 
78) ja sen nojalla sekä verotuslaissa ( 4821 58) ja 
sen nojalla on veronkannasta säädetty. 

14 päivänä tammikuuta 1977 annetun investointive
on 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa 

Ehdotus 

18 § 
Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus ja 

veronlisäystä vastaava korko on suoritettava yhte
nä eränä lääninverovirastolle. Milloin maksua ei 
määräaikana ole suoritettu, on investointiverolle 
ja veronkorotukselle suoritettava veron viivästys
korosta ja jäämämaksusta annetussa laissa ( 14 51 
76) säädetyt viivästysseuraamukset. Investointive
ron kannassa noudatetaan muutoin soveltuvin 
osin, mitä veronkantolaissa ( 611/78) ja sen nojal
la sekä verotuslaissa ( 4821 58) ja sen nojalla on 
veronkannasta säädetty. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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5 . 
Laki 

leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70 §, 
70 a §:n 1 momentti, 84 § ja 100 b §, 

sellaisina kuin ne ovat, 70 § 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (620/78), 70 a §:n 1 
momentti 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (885/84) sekä 84 §ja 100 b § mainittussa 11 
päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

70 § 
Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa 

enemmän kuin 1 000 markkaa, voidaan vero 
maksaa rahana lääninkonttoriin. Kuittaus suori
tuksesta on kirjoitettava leimaveron alaiseen asia
kirjaan. Jollei asiakirjaa ole lääninkonttorissa esi
tetty, on maksusta annettu kuitti kiinnitettävä 
asiakirjaan sen toimesta, jonka 74-76 §:n mu
kaan tulee huolehtia leimaveron suorittamisesta. 

Verohallitus voi muissakin tapauksissa hake
muksesta ja määräämillään ehdoilla sallia, että 
leimavero suoritetaan rahana lääninkonttoriin. 

Verohallitus voi myös hakemuksesta ja määrää
millään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan 
sitä varten hyväksytyllä koneella ja kertynyt lei
mavero määräajoin suoritetaan lääninveroviraston 
postisiirtotzfzlle. 

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

roa ei ole suoritettu lääninveroviraston postisiirto
tzfzlle määräajassa, lääninverovirasto maksuun
pannee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, 
jolle on myönnetty lupa leimata asiakirjoja lei
maverokoneella. 

84 § 
Leimavero, joka on suoritettava arvopapereita 

myytäessä arvopaperipörssin välityksellä, kanne
taan siten, että pörssinjohto laatii kuukausittain 
kunkin pörssinjäsenen pörssivaihtoa osoittavan 
laskelman ja suorittaa leimaveroa puolet 55 §:n 1 
momentin 1 kohdassa säädetystä määrästä. Lei
mavero on pörssinjäsenen maksettava. Pörssin
johto suorittaa kantamansa leimaveron lääninve
roviraston postisiirtotilille viimeistään seuraavan 
kuukauden 10 päivänä. 

2 3706155 

Ehdotus 

70 § 
Leimavero voidaan maksaa rahana valtiovarain

ministeriön määräämään maksupaikkaan. Valtio
varainministeriö voi vahvistaa rahana suoritetta
van veron vähimmäismäärän. 

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset suo
ritusten maksamisesta leimattavaan asiakirjaan 
tehtävästä kuittausmerkinnästä tai asiakirjaan 
kiinnitettävästä enflisestä kuitista sekä muista 
menettelyn yksityiskohdista. 

Verohallitus voi myös hakemuksesta ja määrää
millään ehdoilla sallia, että asiakirjat leimataan 
sitä varten hyväksytyllä koneella ja että kertynyt 
leimavero määräajoin suoritetaan lääninveroviras
tolle. 

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

roa ei ole suoritettu lääninverovirastolle määrä
ajassa, lääninverovirasto maksuunpanee laimin
lyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle on myön
netty lupa leimata asiakirjoja leimaverokoneella. 

84 § 
Leimavero, joka on suoritettava arvopapereita 

myytäessä arvopaperipörssin välityksellä, kanne
taan siten, että pörssinjohto laatii kuukausittain 
kunkin pörssinjäsenen pörssivaihtoa osoittavan 
laskelman ja suorittaa leimaveroa puolet 55 §:n 1 
momentin 1 kohdassa säädetystä määrästä. Lei
mavero on pörssinjäsenen maksettava. Pörssin
johto suorittaa kantamansa leimaveron lääninve
rovirastolle viimeistään seuraavan kuukauden 10 
päivänä. 
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Voimassa oleva laki 

100 b § 
Leimaveron palauttamisessa sekä lääninverovi

raston postisiirtotilille maksettavan leimaveron 
kannossa, perinnässä ja tilittämisessä noudate
taan veronkantolain säännöksiä, jollei tässä laissa 
tai sen nojalla ole toisin säädetty. 

Lääninkonttoriin suoritetut leimaverot siirre
tään Iääninverovirastoiie lähettez'den tzfiä käyt
täen. 

6. 

Ehdotus 

100 b § 
Leimaveron palauttamisessa sekä lääninverovi

rastolle maksettavan leimaveron kannossa, perin
nässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkanto
lain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla 
ole toisin säädetty. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänå· 

Laki 
elokuvaverolain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain 
17 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (621/78), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 

Maksuunpantu määrä on suoritettava lääninve
roviraston postisiirtotzlzfle valtiovarainministeriön 
määräämänä aikana. 

Maksuunpantu määrä on suoritettava lääninve
rovirastolle valtiovarainministeriön määräämänä 
aikana. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
veronkantoasetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta 

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia as101ta käsittelemään määrätyn mmJsterin esittelystä 
muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 2 ja 3 §, näin 
kuuluviksi: 

1 luku 

Veronkanto 

2 § 
Verojen suorittamisesta ulosottoviranomaiselle 

on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty. 

3 § 
Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä 

vastaanottamaosa verovarat päivittäin lääninvero-

viraston asianomaiselle postisiirtotilille viimeis
tään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivä
nä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos 
verovaroja ei tuolloin ole suoritettu postipankki
lain ( 511169) 18 §: ssä säädetyin tavoin lääninve
roviraston postisiirtotilille, rahalaitoksen on suo
ritettava valtiovarainministeriön määräämä korko 
viivästysajalta. 

Valtiovarainministeriö määrää ne verot ja mak
sut, joista rahalaitoksille suoritetaan kantopalk
kio, ja vahvistaa kantopalkkion suuruuden. 
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Luonnos Liite 3 

Valtiovarainministeriön päätös 
eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 

Valtiovarainministeriö on 
12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin, 
12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 53 §:n 1 momentin ja 63 b §:n 2 

momentin, sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetussa laissa (318 1 79), 
5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain 50 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 11 

päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (617/78), 
26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun elokuvaverolain 17 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 

palVana kuuta 198 annetussa laissa ( 1 ), sekä 
11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain 4 b §:n, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 198 annetussa laissa ( 1 ), nojalla päättänyt: 

1 § 

Säännönmukainen lopullinen vero ;a 
metsänhoitomaksu 

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä kan
saneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kan
netaan kolmena eränä. Jollei valtiovarainministe
riö jonkin kunnan osalta erikseen toisin määrää, 
on ensimmäinen erä suoritettava viimeistään jou
lukuun 10 päivänä, toinen erä viimeistään helmi
kuun 6 päivänä ja kolmas erä viimeistään maalis
kuun 6 päivänä. Jos kannossa perittävä vero on 
pienempi kuin 800 markkaa mutta vähintään 
400 markkaa, se on maksettava ensimmäisen ja 
toisen erän kannossa, ja jos se on pienempi kuin 
400 markkaa, ensimmäisen erän kannossa. 

Metsänhoitomaksu kannetaan yhdellä kertaa, 
ja se on suoritettava erityiselle postisiirtotilille 
verojen ensimmäisen erän kannossa. 

Jos tutkijalautakunta on alentanut maksuun
pantua määrää, on sen päätöksen mukaisesti 
kannossa perittävä määrä, vähennettynä verolau
takunnan päätökseen perustuvan maksuunpanon 

nojalla kannossa jo maksettavaksi erääntyneillä 
erillä, maksettava jäljellä olevien erien kannossa. 

2 § 

Perintö- ja lahjavero 

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. 
Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen 
kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
alkaa lähinnä kahden kuukauden kuluttua pe
rintö- ja lahjaverolain 44 §:n 1 momentissa tar
koitetun kuulutuksen julkipanosta, ja toinen el.t 
viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäise
nä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän kuukauden 
kuluttua sanotun kuulutuksen julkipanosta. Jos 
perintö- ja lahjaveron määrä on pienempi kuin 
400 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa 
ensimmäisen erän kannossa. 

Perintö- ja lahjavero, jonka maksamiseen on 
perintö- ja lahjaverolain 63 b §:n mukaan myön
netty pidennystä, kannetaan vähintään 5 000 
markan suuruisina erinä. Ensimmäinen erä on 
suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden 
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ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuu
den kuukauden kuluttua perintö- ja lahjaverolain 
44 §:n 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen 
julkipanosta. Jollei perintö- ja lahjaverolain 
63 a §:n 3 momentista muuta johdu, jäljellä 
olevat erät on suoritettava vuoden välein edelli
sen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä 
suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän 
ja puolen vuoden kuluttua perintö- ja lahjavero
lain 44 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuulumk
sen julkipanosta. 

Perintö- ja lahjaverolain 63 b §:ssä mainittu, 
muu kuin edellä 2 momentissa tarkoitettu osa 
verosta, kannetaan 1 momenun mukaisesti. 

3 § 

Eräät muut verot ja maksut 

Maksuunpannut ennakonpidätys, työnantajan 
sosiaaliturvamaksu, lähdevero, auto- ja moottori
pyörävero, leimavero, elokuvavero ja arpajaisvero 
on, myös 4 ja 5 § :ssä tarkoitetuissa tapauksissa, 
suoritettava yhtenä eränä viimeistään sen kalente
rikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa 
lähinnä kolmen viikon kuluttua maksuonpano
päätöksen tekemisestä. 

Maksuunpantu liikevaihtovero on, myös 4 ja 
5 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa, suoritettava yh
tenä eränä liikevaihtoverotoimiston määräämän 
jälkimaksuajan kuluessa, joka saa olla enintään 
60 päivää laskettuna maksuunpanopäätöksen te
kemisestä. 

Investointivero on suoritettava viimeistään sen 
kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuonpa
nopäätöksen tekemisestä. 

4 § 

jälkiverot ja muut vastaavat suon.tukset 

Veronoikaisun, maksuunpanon oikaisun, jälki
verotuksen, veronjärjestelyn tai sellaisen verotuk
sen johdosta, joka on toimitettu muutoksenha
kuviranomaisen uudelleen verolautakunnan, pe
rintöverolautakunnan tai lääninveroviraston käsi
teltäväksi palauttamassa asiassa, maksuunpantu 
määrä on suoritettava, jollei 1 §:n 3 momentista 
muuta johdu, yhtenä eränä viimeistään sen ka-

lenterikuukauden ensimmäisenä päivana, joka 
alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuonpa
nopäätöksen tekemisestä. Jollei verotuslain 
87 §:ssä tarkoitettua tietoa ole voitu toimittaa 
verotetulle kahta viikkoa ennen mainittua mak
supäivää, on maksuunpantu määrä suoritettava 
viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäise
nä päivänä, joka alkaa kuukauden kuluttua tie
don antamisesta. 

5 § 

Korotetut verot 

Jos valituksen johdosta joku on määrätty vero
velvolliseksi tai veroa on korotettu, on maksuun
pantu määrä suoritettava yhtenä eränä viimeis
tään sen kaknterikuukauden ensimmäisenä päi
vänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua 
verolipun kirjoittamisesta. 

6 § 

Määräaikojen laskeminen 

Jos edellä mainittujen verojen ja maksujen 
kanto- tai maksuajan viimeinen päivä on pyhä
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tahi arkilauantai, saa maksettavan 
erän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jäl
keen. 

7 § 

Veron jakaminen emn 

Vero tai maksu, joka saadaan tämän päätöksen 
mukaan maksaa useampana kuin yhtenä eränä, 
jaetaan tasan erien kesken, kuitenkin siten, että 
täysien kymmenien markkojen yli menevä osa 
muusta erästä lisätään ensimmäiseen erään. 

8 § 

Voimaantulo 

Tämä paatos tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja 
maksujen suorittamisesta 6 päivänä kesäkuuta 
1979 annettu valtiovarainministeriön päätös 
(529/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksi
neen. 
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Luonnos Liite 4 

Valtiovarainministeriön päätös 
eräiden verojen maksupaikoista ja kantopalkkioista 

Valtiovarainministeriö on 
11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 1 §:n, 4 a §:n ja 29 §:n, näistä 4 a § 

sellaisena kuin se on päivänä kuuta 198 annetussa laissa ( 1 ), 
1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen 3 §:n, sellaisena kuin se on päivänä 

kuuta 198 annetussa asetuksessa ( 1 ), 
6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on 

päivänä kuuta 198 annetussa laissa ( 1 ), sekä 
3 päivänä heinäkuuta 1974 annetun valmisteverotuslain (558/74) 17 §:n 3 momentin nojalla 

päättänyt: 

1 § 

Yleiset maksupaikat 

Veronkantolaissa tarkoitetut ja sen nojalla kan
nettavat verot, maksut ja muut suoritukset mak
setaan postisiirtoliikettä välittävään postitoimi
paikkaan, Postipankkiin, valtiokonttoriin tai lää
ninhallituksen lääninkassaan, jollei jäljempänä 
toisin määrätä. 

2 § 

Muut maksupaikat 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen maksupaikkojen 
lisäksi seuraavia veroja, maksuja ja muita suori
tuksia saadaan kantoaikana maksaa liike-, säästö
ja osuuspankkeihin: 

1) verotuslaissa tarkoitetut verot sekä kansan
eläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu, 

2) metsänhoitomaksu, 
3) ennakkoperintälain nojalla kannettava en-

nakko, 
4) perintö- ja lahjavero, 
5) liikevaihtovero ja 
6) ennakkoperintälaissa tarkoitettu enoakan

pidätys osingosta ja korosta toimitettavaan enoa
kanpidätystä lukuun ottamatta sekä työnantajan 
sosiaaliturvamaksu. 

3 § 

Valmisteverojen maksupaikat 

Valmisteverojen maksupaikoista on votmassa 
mitä niistä on erikseen säädetty. 

4 § 

Kantopalkkio 

Rahalaitokselle maksetaan kantopalkkiona 
2 §:n 1-3 kohdissa tarkoitetuista suorituksista 
kultakin kannetulta eräitä markkaa. Kan
topalkkio sisältää korvauksen myös rahalaitoksen 
vastaanottamia verovaroja koskevien konekielis
ten tietojen antamisesta aiheutuvista kustannuk
sista. 

Rahalaitokseen oma-aloitteisesti maksetuista 
enoakanpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturva
maksuista sekä liikevaihtoveron kuukausimak
suista suoritetaan kantopalkkiona kultakin kan
netulta eräitä markkaa. Kantopalkkio 
sisältää myös korvauksen kustannuksista, jotka 
aiheutuvat rahalaitoksen vastaanottamia verova
roja koskevien konekielisten tietojen antamisesta 
ja tositteiden toimittamisesta lääninverovirastol
le. 

5 § 

Rahalaitoksen vtivästyskorko 

Jos rahalaitos laiminlyö pankin konttoreiden ja 
pankin asiamiesten vastaanottamien tässä päätök
sessä tarkoitettujen verovarojen siirtämisen tai 
tilittämisen valtion postisiirtotilille määräajassa, 
on sen suoritettava korkolain (633/82) 4 §:n 1 
momentin mukainen korko viivästysajalta. 

6 § 

Rahana maksettava leimavero 

Jos asiakirjasta on suoritettava leimaveroa 
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enemmän kuin 1 000 markkaa, voidaan vero 
maksaa rahana lääninhallituksen lääninkassaan. 

7 § 

Voimaantulo 

Tämä paatos tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen ja 
maksujen suorittamisesta rahalaitoksiin 7 päivänä 
joulukuuta 1978 annettu valtiovarainministeriön 
päätös (942 1 78), sellaisena kuin se on osittain 
muutettuna 11 päivänä huhtikuuta 1984 anne
tulla valtiovarainministeriön päätöksellä (303 1 
84). 




