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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että viranomaisten an
tamista muista toimituskirjoista kuin passista 
suoritettavan leimaveron määriä korotetaan kes
kimäärin 10 prosentilla. 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi anniske
luoikeudesta suoritettavasta leimaverosta. Lisäksi 

ehdotetaan lakiin tehtäväksi eräitä muun lainsää
dännön muuttumisesta aiheutuvia lisäyksiä sekä 
eräitä vähäisiä tarkistuksia. 

Esitys liittyy vuoden 1988 tulo- ja menoarvio
esitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

1.1. Viranomaisten toimituskirjoista suoritetta
va leimavero 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä on viimeksi korotettu 1 päivästä tammi
kuuta 1984 voimaantulleella lailla (916/83). Jot
ta toimituskirjojen antamisesta aiheutuneet kus
tannukset eivät olisi korkeammat kuin niistä 
suoritettava leimavero, ehdotetaan toimitus
kirjoista suoritettavan leimaveron määriä korotet
taviksi. Hintatason arvioitu nousu vuodesta 1984 
vuoteen 1987 on ollut noin 20 prosenttia. Tässä 
vaiheessa ehdotetaan toimituskirjoista suoritetta
van leimaveron määriä korotettavaksi kuitenkin 
vain keskimäärin 10 prosentilla. 

Leimaveron perimisen helpottamiseksi ehdote
taan markkamäärät pyöristettäviksi ylöspäin täy
teen markkaan tai kymmeneen markkaan. 

Osa leimaverolain 10 §:ssä olevista säännöksis
tä on sellaisia, että leimaveron suuruuden määrää 
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asian ratkaiseva viranomainen laissa olevien vä
himmäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Eräistä 
toimituskirjoista suoritettavasta leimaverosta on 
tarkemmat määräykset leimaverolain soveltami
sesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä ( 6631 
43 ). Useat ehdotetut korotukset eivät näin ollen 
välittömästi vaikuta käytännössä suoritettaviksi 
tuleviin leimaveron määriin. 

Passeista suoritettavaa leimaveroa koskevia 
säännöksiä on muutettu 1 päivästä lokakuuta 
1987 voimaan tulevalla lailla (5 791 87). Lokakuun 
alussa tulevat voimaan passilaki ( 6421 86) ja passi
asetus ( 6431 86), joiden mukaan henkilökohtai
sen passin yleinen voimassaoloaika pitenee viides
tä vuodesta kymmeneen vuoteen. Passeista suori
tettavaa leimaveroa harkittaessa otettiin huo
mioon myös rahanarvon aleneminen, joten tässä 
yhteydessä ei ehdoteta passista suoritettavan lei
maveron korottamista. 

Postipankista on tarkoitus muodostaa vuoden 
1988 alusta lukien valtioenemmistöinen osakeyh
tiö, Postipankki Oy. Tätä tarkoittava hallituksen 
esitys annetaan Eduskunnalle syysistuntokauden 
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aikana. Myös tuohon hallituksen esitykseen sisäl
tyy ehdotus leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytä
kirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan 
nimikkeen muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan 
Postipankki Oy: n olisi suoritettava leimaveroa 
luvasta perustaa sivukonttori Suomessa tai ulko
mailla samoin kuin myönnetystä luvasta sijoittaa 
ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkei
siin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin. Kun 
näistä luvista suoritettavaa leimaveroa ehdotetaan 
nyt annettavassa esityksessä korotettavaksi, on 
ehdotuksessa leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöy
täkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan 
nimikkeen 3 c ja 3 d kohdan muuttamisesta 
otettu huomioon myös Postipankki Oy:n yh
tiömuodon muutoksesta aiheutuvat muutokset 
lainkohtien sanamuotoon. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan muutet
taviksi leimaverolain 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 
momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää 
ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet. 

1.2. Anniskeluoikeudesta suoritettava 
leimavero 

Leimaverolain 65 b §:n mukaan alkoholiyh
tiön antamasta oikeudesta anniskella muita alko
holijuomia kuin keskiolutta on suoritettava ka
lenterivuosittain leimaveroa anniskeluoikeuden ja 
sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan laadun 
ja laajuuden sekä anniskeluoikeuden voimassa
olaajan mukaan vähintään 70 ja enintään 1 300 
markkaa. Tilapäisestä, enintään kuukauden ajak
si annetusta anniskeluoikeudesta on leimavero 70 
markkaa. 

Leimaveron määrää valtioneuvoston asettama 
anniskeluverolautakunta, jonka toimikaudesta, 
kokoonpanosta ja tehtävistä on säädetty asetuk
sella (1051181). 

Anniskeluoikeuksia, joista vero vuosittain 
maksetaan, on noin 1 600. Uusia oikeuksia 
myönnetään 50-60 vuodessa, ja tapauksia, jois
sa oikeus lopetetaan lähinnä ravintolan toimin
nan päättymisen vuoksi, on noin 20. Tilapäinen 
anniskeluoikeus myönnetään noin 100 kertaa 
vuodessa. 

Anniskeluoikeudesta suoritettavaa leimaveroa 
koskevat päätökset aiheuttavat runsaasti työtä 
sekä ravintoloille, alkoholiyhtiöille että myös po
liisille. Päätöksistä kertyvä leimaveron tuotto ei 
vastaa järjestelmän eri vaiheissa aiheutuvaa työ
määrää, minkä vuoksi ehdotetaan, että anniske-

luoikeudesta suoritettavan leimaveron perimises
tä luovutaan. 

Leimaverolain 10 a lukuun sisältyvän 65 a §:n 
mukaan alkoholiyhtiön antamasta henkilötodis
tuksesta maksetaan leimaveroa 3 markkaa. Kun 
alkoholiyhtiö ei anna henkilötodistuksia eikä vai
kuta todennäköiseltä, että tällaisia ryhdyttäisiin 
antamaankaan, ehdotetaan myös näitä koskeva 
säännös kumottavaksi. Näin ollen ehdotetaan 
kumottavaksi leimaverolain 10 a luku, joka kos
kee väkijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua. 
Samassa yhteydessä ehdotetaan kumottaviksi 
myös leimaverolain 14 §:n Anniskeluoikeutta ja 
Henkilötodistusta koskevat nimikkeet. 

1.3. Muut ehdotettavat muutokset 

1.3.1. Rautatiepiirit 

Valtionrautateiden organisaatiota muutettiin 1 
päivästä maaliskuuta 1985 lukien siten, että pää
täntävaltaa siirrettiin keskushallinnosta rautatie
piireille. Nämä antavat organisaatiomuutoksen 
jälkeen eräitä sellaisia asiakirjoja, joista rautatie
hallituksen antamina peritään leimaveroa. Tä
män vuoksi ehdotetaan leimaverolain 4 §:ään 
sisältyvään neljänteen viranomaisten ryhmään li
sättäväksi rautatiepiirit. 

1.3.2. Rekisteritoimistot 

Väestökirjahallinnosta annetun lain (76/84) 
mukaan väestökirjahallinnon paikallisviranomai
sia ovat rekisteritoimistot. Kun rekisteritoimistoja 
ei ole leimaverolain leimaveroa perivien viran
omaisten luettelossa eikä rekisteritoimiston anta
mista päätöksistä voida periä leimaveroa, ehdote
taan lain 4 §:ään sisältyvään neljänteen viran
omaisten ryhmään lisättäväksi rekisteritoimistot. 

1.3.3. Pottlasvakuutusyhdistys 

Toukokuun alusta 1987 tuli voimaan potilasva
hinkolaki (585/86). Lain mukaan kaikkien poti
lasvakuutustoimintaa harjoittavien vakuutusyh
tiöiden on kuuluttava potilasvakuutusyhdistyk
seen. Potilasvakuutusyhdistyksen sääntöjen mu
kaan sosiaali- ja terveysministeriö pitää luetteloa 
yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista. 
Ministeriön on pyynnöstä annettava todistus sii
tä, keillä on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi. 



1987 vp. - HE n:o 61 3 

Leimaverolain 10 §:n Todistusta koskevan ni
mikkeen mukaan todistuksesta siitä, keillä on 
oikeus kirjoittaa muun muassa liikennevakuutus
yhdistyksen nimi, on suoritettava leimaveroa. 
Kun potilasvakuutusyhdistys on verrattavissa lii
kennevakuutusyhdistykseen, ehdotetaan leimave
rolain 10 §:n Todistusta koskevan nimikkeen 2 
kohtaan lisättäväksi potilasvakuutusyhdistys. 

1.3.4. Keskinäisen eläin- tai kalastusvakuutus
yhdistyksen yhdistysjiirjestyksen ja eläke
tai muun avustuskassan siiiintöjen 
vahvistaminen 

Leimaverolain 12 §:n 1 momentin 11 kohdan 
mukaan leimaverosta vapaita ovat toimituskirjat, 
jotka koskevat muun muassa keskinäisen eläin
tai kalastusvakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyk
sen taikka eläke- tai muun avustuskassan sääntö
jen vahvistamista. 

Vuonna 1986 oli toiminnassa noin 230 avus
tuskassaa. Kassojen sääntöjen ja niiden muutos
ten vahvistamista koskevia asioita tulee vuosittain 
vireille noin 120. Keskinäisiä kalastusvakuutusyh
distyksiä oli vuonna 1986 toiminnassa kuusi, kun 
sen sijaan kaikki eläinvakuutusyhdistykset ovat 
lopettaneet toimintansa. 

Kun keskinäisten eläin- ja kalastusvakuutusyh
distyksen yhdistysjärjestyksen ja eläke- tai muun 
avustuskassan sääntöjen vahvistamista koskevan 
toimituskirjan leimaverovapaudelle ei enää ole 
riittäviä perusteita, ehdotetaan leimaverolain 
12 §:n 1 momentin 11 kohdasta poistettavaksi 
näitä koskeva maininta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Leimaveron tuotto vuonna 1986 oli noin 3 335 
miljoonaa markkaa. Leimaveron tuotoksi vuonna 

1988 arvioidaan 3 875 miljoonaa markkaa. Valta
osa tästä kertyy kiinteistön ja arvopapereiden 
luovutuksesta suoritettavasta leimaverosta sekä 
velkakirjoista suoritettavasta leimaverosta. 

Eräistä toimituskirjoista, kuten lainhuudatus
ja kiinnitysasiainpöytäkirjanotteista, maksamis
määräysasioista, eräistä julkisen notaarin todis
tuksista ja vekselin ja shekin protestin toimitta
misesta, luovuttiin perimästä leimaveroa kuluvan 
vuoden toukokuun alusta. Myös liiteleimoista 
alioikeuteen annettavissa asioissa luovuttiin. Lei
maveron tuoton arvioitiin tämän johdosta alene
van vuonna 1987 noin 65 miljoonalla markalla. 
Leimaveron tuoton menetys korvataan kuitenkin 
alioikeuksien, maistraatin ja julkisen notaarin 
suoritteistaan perimillä maksuilla. 

Ehdotettu toimituskirjoista suoritettavan lei
maveron korotus lisäisi leimaveron tuottoa noin 
35 miljoonalla markalla. Anniskeluoikeudesta 
suoritettavasta leimaverosta luopuminen alentaisi 
leimaveron tuottoa noin 2 miljoonalla markalla. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivana 
tammikuuta 1988. Sitä sovellettaisiin sellaiseen 
toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty 
1 päivänä tammikuuta 1988 tai sen jälkeen. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pidemmäl
tä ajalta kannettavaa veroa koskevassa säätämis
j ärj esty ksessä. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 14 §:n Anniske/uoikeutta ja Henkilöto

distusta koskevat nimikkeet ja 10 a luku, 
sellaisina kuin ne ovat, Anniskeluoikeutta koskeva nimike 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa 

laissa (885/84) ja Henkilötodistusta koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa 
(862/77) ja 10 a luku muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1961, 28 päivänä marraskuuta 1969, 23 
päivänä joulukuuta 1981 ja 9 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (344/61, 715/69, 1007/81 ja 
916/83), ja 

muutetaan 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 12 §:n 1 momentin 11 kohta, 
13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää tfmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä mainitussa 21 päivänä 
joulukuuta 1984 annetussa laissa, 6 ja 8 § sekä 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja 
Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa ja 10 § 
muutettuna edellä mainitulla lailla sekä 24 päivänä elokuuta 1984, 6 päivänä kesäkuuta 1986, 13 
päivänä maaliskuuta 1987, 27 päivänä maaliskuuta 1987, 30 päivänä huhtikuuta 1987 ja kahdella 26 
päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (641/84, 436/86, 286/87, 352/87, 475/87, 579/87 ja 
585/87), 12 §:n 1 momentin 11 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (334/64) ja 13 §:n 
1 momentti mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

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

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tulli
toimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmit
taustoimistot, metsähallituksen piirikuntakontto
rit, vesipiirien vesitoimistot, kalastuspiirien kalas
tustoimistot, postipiirikonttorit, telepiirikonttorit 
ja rautatiepiirit. 

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 
39,-
29,-
22,-
9,-
8,-
5,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, vä/ipää
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-
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tus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona 
annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 

mk 
9,-
8,-
5,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin työ
tuomioistuinlain 4 5 §: ssä mainittuja. 

8 § 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat va
rustettava iisäieimaiia seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset 

riita-asioissa 3 30 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, 280 markkaa, muulloin 135 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön 
päätökset 135 markkaa sekä muiden viranomais
ten 330 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, JOS ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 72 markkaa, 
avioliiton solmimista, 200 markkaa ja muut 660 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yh
tiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhti
öön 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, 1 100 markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin 
hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemus
ta, 135 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 18 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitus

asioissa 110 markkaa; 
b) jäljennökset 18 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 

perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta 
kruununtaloon 33 markkaa; 

b) jäljennökset 11 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 lei
malla seuraavin määrin: 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 330 
markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 90 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 
200 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, ABCD
tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen kor
keamman luokan ajokortiksi 90 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan ni
menmuutoksen johdosta annettu, 90 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 90 markkaa; 
Ja 

7) liikenneopettajalupa 90 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 3 300 ja enintään 55 000 
markkaa. 

Autokouiunpitoiupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain mootto
ripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 100 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 2 000 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autorekis
terikeskus on antanut moottoriajoneuvoverosta 
annetun lain 18 § :ssä tarkoitetun ennakkotiedon, 
autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähin
tään 110 ja enintään 1 100 markkaa. 

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimz 
todellisen viran sitä seuraamatta annetaan: 
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1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai 
työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa 
palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon. 
valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 
50 ja enintään 66 000 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 235 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
450 ja enintään 4 500 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 10 000 
markkaa. 

Kansallisuuskirja 210 markkaa. 

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 
maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin kart
talehdeltä vähintään 11 ja enintään 1 800 mark
kaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 § :ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 220 ja enintään 4 500 markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 550 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 1 100 markkaa. 

Lastiviivakirja 110 markkaa ja sen uudistami
nen 45 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 660 ja enintään 11 000 markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 450 ja enintään 5 800 markkaa, 
henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilö
linjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 80 
markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten 

tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 80 mark
kaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 720 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 mark
kaa. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikes
kuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote 
koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottori
pyörää, 72 markkaa ja kun ote koskee muuta 
moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 45 markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutet
tu, 45 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 660 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merki
tään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hy
väksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 660 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista var
ten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 80 mark
kaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moottori
ajoneuvolla, 45 markkaa. 

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. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneu
voston määräysten mukaan, vähintään 110 ja 
enintään 4 500 markkaa. 

Päätös, pöytä"kirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 
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1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on 
harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteis
töä 1 100 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perus
tamiseen 1 100 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudes
ta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain (219/39) 2 §:ssä tarkoite
tut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän 
kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 100 markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa ( 4801 
87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoit
tamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 200 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto
pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 39 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hy
poteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahasto
yhtiön perustamiseen Suomessa 20 000 markkaa 
ja liikepankin tai Postipankki Oy:n sivukonttorin 
perustamiseen ulkomaille 33 000 markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiinni
tysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja 
rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin 
osakkuuksiin, 11 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä 
sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäk
si, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava 
leimaveroa 660 markkaa kultakin sekä suomen
että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jol
le päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 51 000 
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 varten valmistetun, mak
sua 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 renkaanhei
ton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun nii
hin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan 
toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjes
tämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b 
ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai 
onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 40 markkaa ja enintään 1 000 
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 rekisteröimises
tä: 

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, 
45 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 28 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 25 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston re

kisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköase
mien jokaiselta kV A: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, 

eni.ntään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 72 
penntä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjän
nitteisiltä 1 markka 40 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 5 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 8 mark
kaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämlsestä vastaa
vasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on 
säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston 
rekisteröimismaksuksi; 
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7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 700 
markkaa; 

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

alueella 9 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 80 ja enintään 290 markkaa; sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 290 ja enintään 1 350 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäisel
tä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 17 markan 
sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta 
tai sen osalta 5 markan suuruisella leimalla. 

Rasitustodistus 90 markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiöre
kisteristä 22 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä 
tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pide
tystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 55 mark
kaa; 

3) kaupparekisteristä 55 markkaa sekä rekisteri
toimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaup
parekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 55 
markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yh
dyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 22 
markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisteri
lomakkeena, 22 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste
ristä ja kaivosrekisteristä 50 markkaa arkilta; sekä 

6) sijoitusrahastorekisteristä 55 markkaa arki!-
ta. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväk
syminen, 220 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lautakunta 
on antanut henkilöstörekisterilain ( 4711 87) 22 tai 
37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan 
mukaan, vähintään 150 ja enintään 3 000 mark
kaa. 

Todistus, joka annetaan entyrsenä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakiri aan: 

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todista
miselta 8 markkaa, kuitenkin vähintään 8 mark
kaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutusyh
distyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakes
kuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen nimi, 17 markkaa; 

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todis
tus 17 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 660 markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta 
sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 
18 x 25 cm, 5 markkaa sivulta sekä valokopio, 
jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 8 markkaa 
sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi 
kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 80 
penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, 
kuitenkin vähintään 80 markkaa silta- ja lossipii
rustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina 
uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 28 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 vaiokapiosta 
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 sen osalta. 

mk 
17,-
22,-
39,-
62,-

1,10 
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Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai 
muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan enin
tään 13 x 18 cm, 14 markkaa sekä, milloin koko 
on sanottua suurempi, 28 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 450 markkaa ja 
enintään 1 450 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 4 500 markkaa ja 
enintään 7 200 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä 
todistus 230 markkaa. Kun samassa asiassa todis
tus merkitään useampaan kuin yhteen velkakir
jaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain 
yhdestä todistuksesta. 

12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

11) karjanjalostusta varten perustetun siitos
eläinosuuskunnan, maataloudellisen koneosuus
kunnan, metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoi
toyhdistyksen, vesilintujen suojeluyhdistyksen, 
kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän sääntö
jen taikka työsääntöjen vahvistamista; 

13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittaa 

korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto
oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka 
riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, 
on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei 

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1987 

toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katso
matta, varustettava leimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä 
2 
5 

14 § 

mk 
14,-
9,-
5,-

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

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 270 markkaa, avoimen yhtiön sekä komman
diittiyhtiön perusilmoitus 550 markkaa ja muun 
elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 100 mark
kaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskun
nan sääntöjen muuttamista sekä kommandiitti
yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muu
tosilmoitus 1 100 markkaa ja muu muutosilmoi
tus 220 markkaa. 

Warrantti, 35 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. Lakia sovelletaan sellaiseen toimitus
kirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottu
na päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 

2 370945B 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 14 §:n Anniskeluoikeutta ja Henkz!öto

distusta koskevat nimikkeet ja 10 a luku, 
sellaisina kuin ne ovat, Anniskeluoikeutta koskeva nimike 21 päivänä joulukuuta 1984 annetussa 

laissa (885/84) ja Henkilötodistusta koskeva nimike 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa 
(862/77) ja 10 a luku muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1961, 28 päivänä marraskuuta 1969, 23 
päivänä joulukuuta 1981 ja 9 päivänä joulukuuta 1983 annetuilla laeilla (344/61, 715/69, 1007/81 ja 
916/83), ja 

muutetaan 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 12 §:n 1 momentin 11 kohta, 
13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää zfmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä mainitussa 21 päivänä 
joulukuuta 1984 annetussa laissa, 6 ja 8 § sekä 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja 
Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa ja 10 § 
muutettuna edellä mainitulla lailla sekä 24 päivänä elokuuta 1984, 6 päivänä kesäkuuta 1986, 13 
päivänä maaliskuuta 1987, 27 päivänä maaliskuuta 1987, 30 päivänä huhtikuuta 1987 ja kahdella 26 
päivänä kesäkuuta 1987 annetulla lailla (641/84, 436/86, 286/87, 352/87, 475/87, 579/87 ja 
585/87), 12 §:n 1 momentin 11 kohta 18 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (334/64) ja 13 §:n 
1 momentti mainitussa 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

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

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismie

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

6 § 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhun

kin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viran
omaisen antamat toimituskirjat varustettava !ei
maila seuraavin määrin: 

Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimave

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

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tulli
toimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmit
taustoimistot, metsähallituksen piirikuntakontto
rit, vesipiirien vesitoimistot, kalastuspiirien kalas
tustoimistot, postipiirikonttorit, telepiirikonttorit 
ja rautatiepiirit. 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhun

kin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viran
omaisen antamat toimituskirjat varustettava !ei
maila seuraavin määrin: 
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Voimassa oleva laki 

1) påatös, tuomio, diaaritodz~rtus, 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: 

2 
3 
4 
5 
6 

ryhmässä 
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 
)-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, 

Ehdotus 

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 
39,-
29,-
22,-
9,-
8,-
5,-

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 
9,-
8,-
5,-

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 330 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, 280 markkaa, muulloin 135 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön 
päätökset 135 markkaa sekä muiden viranomais
ten 330 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, JOS ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 72 markkaa, 
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avioliiton solmimista, 180 markkaa ja muut 600 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yh
tiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyh
tiöön annetussa laissa (322/7 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. 

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
malJa 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 kor
keamman 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. 

Ehdotus 

avioliiton solmimista, 200 markkaa ja muut 660 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yh
tiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhti
öön annetussa laissa (322/73) 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, 1 100 markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemauomiin 
hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemus
ta, 135 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 18 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitus

asioissa 110 markkaa; 
b) jäljennökset 18 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 

perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta 
kruununtaloon 33 markkaa; 

b) jäljennökset 11 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 !ei
malJa seuraavin määrin: 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 330 
markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 90 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 
200 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, ABCD
tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen kor
keamman luokan ajokortiksi 90 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan ni
menmuutoksen johdosta annettu, 90 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 90 markkaa; 
Ja 

7) liikenneopettajalupa 90 markkaa. 
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Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 
enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava 
vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

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

Autokoulunpitolupa: 

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

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

Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autorekis
terikeskus on antanut moottoriajoneuvoverosta 
annetun lain 18 §: ssä tarkoitetun ennakkotiedon, 
autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähin
tään 100 ja enintään 1 000 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 
maanmittaustoimisto, 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. 

Ehdotus 

Ajokortti, joka myönnetaan tai uudistetaan 
enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava 
vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuot
roisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 300 ja enintään 55 000 
markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain mootto
ripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 JOO 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia var
ten, 2 000 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autorekis
terikeskus on antanut moottoriajoneuvoverosta 
annetun lain 18 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, 
autorekisterikeskuksen harkinnan mukaan vähin
tään 110 ja enintään 1 100 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 
50 ja enintään 66 000 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 235 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
450 ja enintään 4 500 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 10 000 
markkaa. 

Kansallisuuskirja 210 markkaa. 

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 
maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalous
ministeriön päätöksellä määrätään, kultakin kart
talehdeltä vähintään 11 ja enintään 1 800 mark
kaa. 
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Keskusverolautakunnan påä"tös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 200 ja enintään 4 000 markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 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 varten 
tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 70 mark
kaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 650 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 mark
kaa. 

Moottoria;oneuvore kis teriote, au torekiste rikes
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 muutet
tu, 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. 

Ehdotus 

Keskusverolautakunnan påä"tös, jolla lautakun
ta on antanut verotuslain 69 § :ssä tarkoitetun 
ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riip
puen, vähintään 220 ja enintään 4 500 markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 550 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa 
ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muu
toin 1 100 markkaa. 

Lastiviivakirja 110 markkaa ja sen uudistami
nen 45 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 660 ja enintään 11 000 markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mu
kaan vähintään 450 ja enintään 5 800 markkaa, 
henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilö
linjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 80 
markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten 
tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 80 mark
kaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 720 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ul
komaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 mark
kaa. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikes
kuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote 
koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottori
pyörää, 72 markkaa ja kun ote koskee muuta 
moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 45 markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutet
tu, 45 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 660 markkaa. 
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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 mark
kaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moottori
ajoneuvolla, 40 markkaa. 

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

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

kaa; sekä 
4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä. 

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 perus
tamiseen 1 000 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudes
ta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain (219/ 39) 2 §:ssä tarkoite
tut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän 
kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 000 markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa ( 4801 
87) _tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoit
tamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 182 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto
pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 3 5 000 markkaa; 

Ehdotus 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merki
tään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hy
väksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 660 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista var
ten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 80 mark
kaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moottori
ajoneuvolla, 45 markkaa. 

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

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

kaa; sekä 
4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä. 

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneu
voston määräysten mukaan, vähintään 110 ja 
enintään 4 500 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 1 100 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perus
tamiseen 1 100 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudes
ta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain (219/ 39) 2 §:ssä tarkoite
tut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän 
kuin viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 100 markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa ( 4801 
87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan harjoit
tamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 200 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluotto
pankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osa
keyhtiön perustamiseen 39 000 markkaa; 
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c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen 
sivukonttorin taikka rahastoyhtiön perustamiseen 
Suomessa 18 000 markkaa ja liikepankin sivu
konttorin perustamiseen 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 säädetty, 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 varten valmistetun, mak
sua 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 renkaanhei
ton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun nii
hin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan 
toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjes
tämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b 
ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai 
onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 35 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: 

Ehdotus 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai hy
poteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka rahasto
yhtiön perustamiseen Suomessa 20 000 markkaa 
ja liikepankin tai Postipankkz. Oy:n sivukonttorin 
perustamiseen ulkomaille 33 000 markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:/le tai kiinni
tysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja 
rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin 
osakkuuksiin, 11 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä 
sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäk
si, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava 
leimaveroa 660 markkaa kultakin sekä suomen
että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jol
le päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 51 000 
markkaa; 

5) yleisiin huvituksun: 
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 varten valmistetun, mak
sua 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 renkaanhei
ton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun nii
hin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan 
toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjes
tämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b 
ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai 
onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin 
erikseen vähintään 40 markkaa ja enintään 1 000 
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: 
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a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimises
tä: 

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 kV A: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 
penmä; 

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. 

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. 

Rasitustodistus 80 markkaa. 

3 370945B 

Ehdotus 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimises
tä: 

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, 
45 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 28 penniä; sekä 

yli 10 000 kV A:n edellisten lisäksi 25 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston re

kisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköase
mien jokaiselta kV A: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 72 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjän
nitteisiltä 1 markka 40 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 5 markkaa; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 8 mark
kaa; 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 700 
markkaa; 

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

alueella 9 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 80 ja enintään 290 markkaa; sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laa
dusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen 
harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähin
tään 290 ja enintään 1 350 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäisel
tä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 17 markan 
sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta 
tai sen osalta 5 markan suuruisella leimalla. 

Rasitustodistus 90 markkaa. 
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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 rekisteri
toimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaup
parekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 50 
markkaa; 

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

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste
ristä ja kaivosrekisteristä 45 markkaa arkilta; sekä 

6) sijoitusrahastorekisteristä 50 markkaa arki!-
ta. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

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

Tietosuojalautakunnan päå'tös, jolla lautakunta 
on antanut henkilörekisterilain (471/87) 22 tai 
37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan 
mukaan, vähintään 150 ja enintään 3 000 mark
kaa. 

Todistus, joka annetaan enty1senä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakirjaan: 

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
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. 

Ehdotus 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiöre
kisteristä 22 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä 
tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pide
tystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 55 mark
kaa; 

3) kaupparekisteristä 55 markkaa sekä rekisteri
toimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaup
parekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 55 
markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yh
dyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 22 
markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisteri
lomakkeena, 22 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekiste
ristä ja kaivosrekisteristä 50 markkaa arkilta; sekä 

6) sijoitusrahastorekisteristä 55 markkaa arki!-
ta. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun 
teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväk
syminen, 220 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan påä'tös, jolla lautakunta 
on antanut henkilöstörekisterilain ( 471187) 22 tai 
37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan harkinnan 
mukaan, vähintään 150 ja enintään 3 000 mark
kaa. 

Todistus, joka annetaan enty1senä toimitus
kirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn 
asiakirjaan: 

1} todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todista~ 
miselta 8 markkaa, kuitenkin vähintään 8 mark
kaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta· 

2} todistus siitä, keillä on oikeus ki~joittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, poti!asvakuutusyh
distyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakes
kuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen nimi, 17 markkaa; 

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todis
tus 17 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, 
ei kuitenkaan lisäleimalla. 
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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, 5 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 mk 

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

jokaiselta neliödesimetriltä 

A 4 15,-
A 3 20,-
A 2 35,-
A 1 56,-
A 1 1,-

tai sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai 
muutoin asianasaisille 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. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä 
todistus 210 markkaa. Kun samassa asiassa todis
tus merkitään useampaan kuin yhteen velkakir
jaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain 
yhdestä todistuksesta. 

Ehdotus 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa
laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henki
löllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muu~alaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, 
harkmnan mukaan enintään 660 markkaa. 

. Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta 
s1sältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 
18 x 25 cm, 5 markkaa sivulta sekä valokopio, 
jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 8 markkaa 
siv~lta. Milloin valokopion koko on suurempi 
kmn 36 x 25 cm, on leimaveroa suoritettava 80 
penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, 
kuitenkin vähintään 80 markkaa silta- ja lossipii
rustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina 
uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 28 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 vaiokapiosta 
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 sen osalta. 

mk 
17,-
22,-
39,-
62,-

1,10 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai 
muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan enin
tään 13 x 18 cm, 14 markkaa sekä, milloin koko 
on sanottua suurempi, 28 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
ha:kinnan mukaan vähintään 450 markkaa ja 
enmtään 1 450 markkaa, tai jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka 
sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkin
na~ta riippuvainen, vähintään 4 500 markkaa ja 
enmtään 7 200 markkaa. 

Y rityskzinnitysasiassa velkakirjaan merkittävä 
todistus 230 markkaa. Kun samassa asiassa todis
tus merkitään useampaan kuin yhteen velkakir
jaan, tässä tarkoitettu leimavero suoritetaan vain 
yhdestä todistuksesta. 
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12 § 
Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat: 

11) keskinäisen eläin- ja kalastusvakuutusyh
distyksen yhdistysjärjestyksen, karjanjalostusta 
varten perustetun siitoseläinosuuskunnan, maata
loudellisen koneosuuskunnan, metsästäjäin kes
kusjärjestön, riistanhoitoyhdistyksen, vesilintujen 
suojeluyhdistyksen, kalastuskunnan, kalastushoi
toyhtymän tahi eläke- tai muun avustuskassan 
sääntöjen taikka työsääntöjen vahvistamista; 

13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai eslttaa 

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

1 ryhmässä 
2 
5 

mk 

12,-
8,-
4,-

11) karjanjalostusta varten perustetun siitos
eläinosuuskunnan, maataloudellisen koneosuus
kunnan, metsästäjäin keskusjärjestön, riistanhoi
toyhdistyksen, vesilintujen suojeluyhdistyksen, 
kalastuskunnan tai kalastushoitoyhtymän sääntö
jen taikka työsääntöjen vahvistamista; 

13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittaa 

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

1 ryhmässä 
2 
5 

mk 
14,-
9,-
5,-

14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi

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

Anniskeluoikeus 
65 b §:n mukaan. 

Henkzlötodistus, 
65 a §:n mukaan. 

alkoholiyhtiön 

alkoholiyhtiön 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

antama, 

antama, 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 240 markkaa, avoimen yhtiön sekä komman
diittiyhtiön perusilmoitus 500 markkaa ja muun 
elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 000 mark
kaa; 

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. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 270 markkaa, avoimen yhtiön sekä komman
diittiyhtiön perusilmoitus 550 markkaa ja muun 
elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 JOO mark
kaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskun
nan sääntöjen muuttamista sekä kommandiitti
yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muu
tosilmoitus 1 100 markkaa ja muu muutosilmoi
tus 220 markkaa. 
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Warrantti, 30 markkaa. 

10 a luku. Väkijuomien vähittäismyynti ja annis
kelu 

65 a § 
Alkoholiyhtiön antamasta henkilötodistuksesta 

maksetaan leimaveroa 3 markkaa. 

65 b § 
Alkoholiyhtiön antamasta oikeudesta anniskel

la muita alkoholtjuomia kuin keskiolutta on 
suoritettava kalenten·vuosittain leimaveroa annis
keluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liike
toiminnan laadun ja laajuuden sekä anniskeluoi
keuden voimassaolaajan mukaan vähintään 70 ja 
enintään 1 300 markkaa. Tzfapäisestä, enintään 
kuukauden ajaksi annetusta anniskeluoikeudesta 
on leimavero 70 markkaa. 

Leimaveron määrää anniskeluverolautakunta, 
jonka valtioneuvosto asettaa. Lautakunnan toimi
kaudesta, kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään 
asetuksella. 

Leimaveron suon'ttamisesta on vuosittain en
nen anniskelun aloittamista esitettävä selvitys 
anniskelupaikkakunnan polzisille. 

Anniskeluverolautakunnan päätökseen haetaan 
muutosta niin kuin leimaverolain 92 §:ssä on 
säädetty. 

Ehdotus 

Warrantti, 35 markkaa. 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. Lakia sovelletaan sellaiseen toimitus
kirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottu
na päivänä tai sen jälkeen. 




