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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että viranomaisten 
antamista muista toimituskirjoista kuin passis
ta suoritettavan leimaveron määriä korotetaan 
keskimäärin 10 prosentilla. 

Esityksessä ehdotetaan, että hakemuksesta 
saatavista erityisen rekisteritunnuksen sisältä
vistä rekisterikilvistä tulisi maksaa leimaveroa 
4 000 markkaa. Lisäksi ehdotetaan lakiin teh-

täväksi vesi- ja ympäristöhallintoa ja ajokort
tia koskevan lainsäädännön muuttumisesta 
johtuvat tarkistukset. 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1989 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Viranomaisten toimituskirjoista suoritet
tava leimavero 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä korotettiin tämän vuoden alusta voi
maan tulleella lailla (1118/87) keskimäärin 10 
prosentilla. Hintatason arvioitu nousu vuodes
ta 1984 vuoteen 1987 oli noin 20 prosenttia, 
mutta vuoden 1988 tulo- ja menoarvioesityksen 
yhteydessä annetussa leimaverolain muuttamis
ta koskevassa hallituksen esityksessä ehdotet
tiin leimaveron määriä korotettaviksi vain 10 
prosentilla. Jotta toimituskirjojen antamisesta 
aiheutuneet kustannukset eivät olisi korkeam
mat kuin niistä suoritettava leimavero, ehdote
taan toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä korotettaviksi keskimäärin 10 prosentil
la myös vuoden 1989 alusta. Leimaveron peri
misen helpottamiseksi on useat markkamäärät 
pyöristetty ylös- tai alaspäin täyteen markkaan 
tai kymmeneen markkaan. Arvonimistä suori
tettavan leimaveron enimmäismäärää ehdote
taan korotettavaksi enemmän kuin 10 prosen-
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tilla. Täten saadaan eri arvonimistä suoritetta
van leimaveron määriä porrastetuiksi nykyistä 
enemmän. 

Osa leimaverolain 10 §:ssä olevista säännök
sistä on sellaisia, että leimaveron suuruuden 
määrää asian ratkaiseva viranomainen laissa 
olevien vähimmäis- ja enimmäismäärien rajois
sa. Eräistä toimituskirjoista suoritettavasta lei
maverosta on tarkemmat määräykset leimave
rolain soveltamisesta annetussa valtioneuvos
ton päätöksessä (663/43). Useat ehdotetut ko
rotukset eivät näin ollen vaikuta koko määräl
lään käytännössä suoritettaviksi tuleviin leima
veron määriin. 

Passilainsäädäntö muuttui lokakuun alussa 
1987, ja passeista suoritettavaa leimaveroa kos
kevat säännökset muutettiin samasta ajankoh
dasta lukien. Kun passeista suoritettavaa lei
maveroa harkittaessa otettiin huomioon myös 
rahanarvon aleneminen, tässä yhteydessä ei 
ehdoteta passista suoritettavan leimaveron ko
rottamista. 
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1.2. Ajokortti 

Ajokorttiasetusta on muutettu vuoden 1987 
alusta lukien siten, että asetuksen (872/86) 
mukaan voidaan myöntää myös ajokortti, jon
ka luokkamerkintä on ABE/ ABCD. Kun tätä 
ajokorttia ei ole mainittu leimaverolaissa, eh
dotetaan leimaverolain 10 §:n Ajokorttia kos
kevaan nimikkeeseen lisättäväksi ABE/ ABCD
ajokortti. 

Lokakuun alusta vuonna 1989 voimaan tule
va kaksivaiheinen ajokortti, joka perustuu tie
liikennelain 70 § :n (57 /88) muutokseen, edel
lyttää muutosta myös leimaverolain 10 §:n 
Ajokorttia koskevaan nimikkeeseen. Tätä kos
keva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 
kevätistuntokaudella 1989. 

1.3. Erityisen rekisteritunnuksen sisältävien 
rekisterikilpien myöntäminen 

Autorekisterikeskukselta pyydetään jatku
vasti tietynsisältöisiä rekisterikilpiä. Näitä on 
annettukin viime vuosina, mutta pyyntöjä on 
nykyisin niin paljon, että viraston voimavarat 
eivät ole riittäneet tällaiseen palveluun. Erityis
kilvistä aiheutuvat kustannukset eivät kata 
näistä perittäviä maksuja, 50 markkaa kappa
leelta. 

Kun osa erityiskilpiä koskevista pyynnöistä 
on perusteltuja, kuten esimerkiksi museoajo
neuvoja koskevat, ehdotetaan, että autorekis
terikeskus voisi asiakkaan hakemuksesta val
mistuttaa pyydetyn rekisteritunnuksen sisältä
vät rekisterikilvet. Kilpien myöntämistä koske
vasta autorekisterikeskuksen päätöksestä perit
täisiin erillinen leimavero, jonka suuruus olisi 
4 000 markkaa. 

Rekisterikilven tunnus muodostuisi edelleen 
kahdesta tai kolmesta kirjaimesta ja enintään 
kolminumeroisesta luvusta. Erityiskilvet tilat
taisiin autorekisterikeskukselta, joka toimiHai
si ne edelleen asiakkaalle annettavaksi. Kilvet 
valmistettaisiin Helsingin keskusvankilassa. 

1.4. Vesi- ja ympäristöhallinto 

Vesihallitus siirrettiin 1 päivästä lokakuuta 
1986 lukien ympäristöministeriön alaisuuteen, 
jolloin siitä tuli vesi- ja ympäristöhallitus. Sa
malla vesipiirien vesitoimistoista muodostettiin 
vesi- ja ympäristöpiirit. Vesi- ja ympäristöhal-

Iinnosta annetun lain (24/86) mukaan vesi- ja 
ympäristöhallinnossa on keskusviraston, vesi
ja ympäristöhallituksen, lisäksi vesi- ja ympä
ristöpiirit. 

Kun vesihallitus ja vesipiirien vesitoimistot 
on mainittu leimaverolaissa leimaveroa toimi
tuskirjoistaan perivien viranomaisten luet
telossa, ehdotetaan leimaverolain 4 §:ään sisäl
tyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä 
muutettavaksi voimassa olevan lainsäädännön 
mukaiseksi. 

2. Esityksen taloudelliset ja 
muut vaikutukset 

Leimaveron tuotto vuonna 1987 oli noin 
3 474 miljoonaa markkaa. Leimaveron tuotok
si vuonna 1989 on arvioitu 4 600 miljoonaa 
markkaa. Valtaosa leimaverosta kertyy kiin
teistön ja arvopapereiden luovutuksesta suori
tettavasta leimaverosta sekä velkakirjoista suo
ritettavasta leimaverosta. 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
osuus tuotosta on melko vähäinen. Toimitus
kirjoista suoritettavan leimaveron määrä on 
vähentynyt oleellisesti sen jälkeen, kun muun 
muassa lainhuudatus- ja kiinnitysasiainpöytä
kirjoista, maksamismääräysasioista ja eräistä 
julkisen notaarin todistuksista ryhdyttiin peri
mään maksuja leimaveron sijasta. Passeista, 
ajokorteista ja kaupparekisteri-ilmoituksista 
kertyy suurin osa toimituskirjoista perittävästä 
leima verosta. 

Ehdotettu leimaveron korotus lisäisi leima
veron tuottoa noin 50 miljoonalla markalla. 
Erityiskilpiä koskevia päätöksiä on arvioitu 
tehtävän kaksi päivässä. Leimaveron tuotto 
olisi tällöin noin 2 miljoonaa markkaa vuodes
sa. 

Alkuvaiheessa ei ole tarkoituksena palkata 
lisähenkilökuntaa erityiskilpiä koskevien pää
tösten tekemistä varten. Jos hakemusten luku
määrä pysyy jatkuvasti korkeana, lisähenkilös
tön paikkaaminen saattaa myöhemmin osoit
tautua tarpeelliseksi. 

Erityiskilpien tilaamista koskeva säännös on 
tarkoitus ottaa myös ajoneuvojen katsastukses
ta ja rekisteröinnistä annettuun asetukseen 
(234/82). 
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3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä tammikuuta 1989. Sitä sovellettaisiin 
sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä pää
tös on tehty 1 päivänä tammikuuta 1989 tai sen 
jälkeen. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 §:ssä on 
uudesta tai lisätystä yhtä vuotta pidemmältä 
ajalta kannettavasta verosta säädetty. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti sekä 
14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 28 päivänä lokakuuta 
1983 annetussa laissa (808/83), neljäs viranomaisten ryhmä, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n 
Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet 23 päivänä joulukuuta 
1987 annetussa laissa (1118/87) ja 10 § muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 
annetulla lailla ja 26 päivänä elokuuta 1988 annetulla lailla (775/88), näin kuuluviksi: 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu
poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 

tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, me
renkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja 
rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturma
virasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus. 
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4 ryhmä: 

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie
het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmit
taustoimistot, metsähallituksen piirikuntakont
torit, vesi- ja ympäristöpiirit, kalastuspiirien 
kalastustoimistot, postipiirikonttorit, telepiiri
konttorit ja rautatiepiirit. 

6 § 

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on 
kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat va
rustettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomai
selle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä 
pöytäkirjanote, joka voimassa olevien sään
nösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana 
annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai
nittu, kultakin sivulta: 

1 ryhmässä 
2 
3 
4 
5 
6 

" 

" 

mk 
43,-
32,-
24,-
10,-
9,-
6,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 " 

" 

mk 
..................... 10,-

9,-
6,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 § 

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 
lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimal/a seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 360 markkaa; 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun

nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koske
vissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 310 markkaa, muulloin 150 
markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 150 markkaa sekä muiden vi
ranomaisten 360 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 80 markkaa, 
avioliiton solmimista, 220 markkaa ja muut 
730 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaa
laisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryh
tyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja komman
diittiyhtiöön annetussa laissa (322173) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 200 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemaUo
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 150 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 20 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 120 markkaa; 
b) jäljennökset 20 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk

set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon 36 markkaa; 

b) jäljennökset 12 markkaa. 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 
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Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABE/ ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE
luokan ajokortti 360 markkaa; 

2) KT- tai T-luokan ajokortti 100 markkaa; 
3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 220 markkaa; 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABE/ ABCD-, ABCD- tai ABCE-luokan ajo
kortin muuttaminen korkeamman luokan ajo
kortiksi 100 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, 100 mark
kaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 100 mark
kaa; ja 

7) liikenneopettajalupa 100 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

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

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan lääkintöhallituksen harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 650 ja enintään 61 000 
markkaa. 

Autokoulunpito/upa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain 
moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia 
varten, 1 200 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia 
varten, 2 200 markkaa. 

Aularekisterikeskuksen päätös: 

1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 
18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekiste
rikeskuksen harkinnan mukaan vähintään 120 
ja enintään 1 200 markkaa; 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa. 

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

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 100 ja enintään 100 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa 
virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen 
verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kun-

taan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten 
mukaan vähintään 150 ja enintään 400 000 
markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
500 ja enintään 5 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
11 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 230 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 metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 12 ja enintään 
2 000 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 250 ja enintään 5 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 600 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 200 markkaa. 

Lastiviivakirja 120 markkaa ja sen uudista
minen 50 markkaa. 

Liikennelupa: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 730 ja enintään 12 000 
markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 500 ja enintään 6 400 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
kuitenkin 90 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
90 markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 800 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk-



6 1988 vp. - HE n:o 117 

syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 730 markkaa. 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 80 markkaa ja kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 50 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 50 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 730 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 730 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 90 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 50 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle 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. 

Perint6kirja, tilan arvosta riippuen, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 120 
ja enintään 5 000 markkaa. 

Piilit6s, p6ytäkirjanote tai muu toimitus
kirja, 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 
kiinteistöä 1 200 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkei
non harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston 
perustamiseen 1 200 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen mää
räys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt 
sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 
2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat 
omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enin
tään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 200 
markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 220 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 43 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai 
hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka ra
hastoyhtiön perustamiseen Suomessa 22 000 
markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n 
sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 36 500 
markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiin
nitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuk
siin ja muihin osakkuuksiin, 12 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suori
tettava leimaveroa 730 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 
markkaa; 

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

vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin 
tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka 
käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
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jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdas
sa tarkoitetun automaatin tai siihen verratta
van laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatin taikka 
pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitä
miseen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen 
pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin erikseen vähintään 45 markkaa ja enintään 
1 100 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen 
osalta. 

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

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistok
si rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröi
misestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kV A), enintään 
1 000 kV A:n, 50 penniä; 

yli 1 000 kV A:n, mutta ei yli 10 000 kV A:n 
edellisen lisäksi 31 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 28 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkö
asemien jokaiselta kV A:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linja
kilometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 80 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 1 markka 70 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 5 markkaa 50 penniä; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 9 
markkaa; 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
4 100 markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemi
seen: 

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 
alueella 10 markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 90 ja enintään 320 markkaa; 
sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 320 ja enintään 1 500 markkaa. 

9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 400 000 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäi
seltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 19 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 6 markan suuruisel
la leimalla. 

Rasitustodistus 100 markkaa. 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesää

tiörekisteristä 24 markkaa arkilta; 
2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris

tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 
60 markkaa; 

3) kaupparekisteristä 60 markkaa sekä rekis
teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette
losta 60 markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
24 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistöre
kisteristä ja kaivosrekisteristä 55 markkaa ar
kilta; sekä 
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6) sijoitusrahastorekisteristä 60 markkaa ar
kilta. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi 
muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen 
hyväksyminen, 240 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/ 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään 165 ja enintään 
3 300 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista var
ten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi 
todistamiselta 9 markkaa, kuitenkin vähintään 
9 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivul
ta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 19 markkaa; 

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu to
distus 19 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulko
maalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annet
tuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 
markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoi
tusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on 
enintään 18 x 25 cm, 6 markkaa sivulta sekä 
valokopio, jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 
9 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko 
on suurempi kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 90 penniä kultakin neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 90 mark
kaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan 
käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennus
töissä, ja vähintään 31 markkaa muista piirus
tuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain 
asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta vaio
kapiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

1) 
2) 
3) 

standardikokoa 
A4 
A3 
A2 

4) A 1 
5) suurempi kuin A 1 

mk 
19,-
24,-
43,-
68,-

1,20 
jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13 X 18 cm, 15 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 31 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 500 markkaa ja 
enintään 1 600 markkaa, tai jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 
markkaa ja enintään 8 000 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 250 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen vel
kakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suorite
taan vain yhdestä todistuksesta. 

13 § 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esit

tää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeu
delle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai 
vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä 
sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen 
tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimal
la seuraavin määrin: 

1 ryhmässä 
2 

" 
5 

" 

mk 
15,-
10,-
6,-
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14 § 

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

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 300 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 600 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 1 200 markkaa; 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1988 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 1 200 markkaa ja muu muu
tosilmoitus 240 markkaa. 

Warrantti, 40 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. Lakia sovelletaan sellaiseen toimi
tuskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 

2 38l074L 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti sekä 
14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 28 päivänä lokakuuta 
1983 annetussa laissa (808/83), neljäs viranomaisten ryhmä, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n 
Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet 23 päivänä joulukuuta 
1987 annetussa laissa (1118/87) ja 10 § muutettuna mainitulla 23 päivänä joulukuuta 1987 
annetulla lailla ja 26 päivänä elokuuta 1988 annetulla lailla (775/88), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu
poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 
tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesihallitus, metsähallitus, 
maanmittaushallitus, metsäntutkimuslaitos, 
tie- ja vesirakennushallitus, autorekisterikes
kus, ilmailuhallitus, ilmatieteen laitos, rautatie
hallitus, posti- ja telehallitus, merenkulkuhalli
tus, elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihalli
tus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosi
aalihallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmlsmie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmit
taustoimistot, metsähallituksen piirikuntakont
torit, vesipiirien vesitoimistot, kalastuspiirien 
kalastustoimistot, postipiirikonttorit, telepiiri
konttorit ja rautatiepiirit. 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset lääninoikeuksineen, väes

törekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelu
poliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtionta
louden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihalli
tus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, 
tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan 
kirkollishallitus, kouluhallitus, ammattikasva
tushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, me
renkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja 
rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturma
virasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maanmittauskonttorit, maanmit
taustoimistot, metsähallituksen piirikuntakont
torit, vesi- ja ympäristöpiirit, kalastuspiirien 
kalastustoimistot, postipiirikonttorit, telepiiri
konttorit ja rautatiepiirit. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat va
rustettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomai- muu toimituskirja eri paperille tai viranomai
selle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä selle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä 
pöytäkirjanote, joka voimassa olevien sään- pöytäkirjanote, joka voimassa olevien sään
nösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana nösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana 
annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai- annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mai-
nittu, kultakin sivulta: nittu, kultakin sivulta: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ryhmässä 

" 
" 
" 
" 

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

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus- 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 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

ryhmässä 

" 
" 
" 
" 
" 

mk 
43,-
32,-
24,-
10,-
9,-
6,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta vi
ranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, 
välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun 
asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä 
määräystä takavarikosta tai muusta virka-apu
toimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa 
mainittu ote toimitus7 tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä 
3-4 
5-6 " 

" 

' mk 

····················· 10,-
9,-
6,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 § 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 330 markkaa; 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun

nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koske
vissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 280 markkaa, muulloin 135 
markkaa; 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 360 markkaa; 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun

nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koske
vissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 310 markkaa, muulloin 150 
markkaa; 
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Voimassa oleva laki 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 135 markkaa sekä muiden vi
ranomaisten 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 ulkomaa
laisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryh
tyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja komman
diittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 100 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsematto
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 135 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 18 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 110 markkaa; 
b) jäljennökset 18 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk

set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon 33 markkaa; 

b) jäljennökset 11 markkaa. 

Ehdotus 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 150 markkaa sekä muiden vi
ranomaisten 360 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 80 markkaa, 
avioliiton solmimista, 220 markkaa ja muut 
730 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaa
laisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryh
tyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja komman
diittiyhtiöön annetussa laissa (322173) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 200 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemauo
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 150 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 20 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 120 markkaa; 
b) jäljennökset 20 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutuk

set perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hake
misesta kruununtaloon 36 markkaa; 

b) jäljennökset 12 markkaa. 

10 § 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Ajokortti: 

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

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

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 200 markkaa; 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABEI ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE
luokan ajokortti 360 markkaa; 

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

joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 220 markkaa; 
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4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, 
ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttami
nen korkeamman luokan ajokortiksi 90 mark
kaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, 90 mark
kaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 90 mark
kaa; ja 

7) liikenneopettajalupa 90 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

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

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan lääkintöhallituksen harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 300 ja enintään 55 000 
markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 

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

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

Autorekisterikeskuksen päätös, jolla autore
kisterikeskus on antanut moottoriajoneuvove
rosta annetun lain 18 §:ssä tarkoitetun ennak
kotiedon, autorekisterikeskuksen harkinnan 
mukaan vähintään 110 ja enintään 1 100 mark
kaa; 

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

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa 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 
verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kun
taan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten 
mukaan vähintään 100 ja enintään 235 000 
markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
450 ja enintään 4 500 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh-

Ehdotus 

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABEI ABCD-, ABCD- tai ABCE-luokan ajo
kortin muuttaminen korkeamman luokan ajo
kortiksi JOO markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen johdosta annettu, JOO mark
kaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa JOO mark
kaa; ja 

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

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

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan lääkintöhallituksen harkinnasta 
riippuen, vähintään 3 650 ja enintään 6J 000 
markkaa. 

A utokoulunpitolupa: 

a) milloin opetusta saadaan antaa vain 
moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia 
varten, J 200 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia 
varten, 2 200 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös: 

1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 
18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekiste
rikeskuksen harkinnan mukaan vähintään J20 
ja enintään J 200 markkaa; 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa. 

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

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään JOO ja enintään JOO 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa 
virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen 
verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kun
taan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten 
mukaan vähintään J50 ja enintään 400 000 
markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
500 ja enintään 5 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh-
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teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta 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 metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 11 ja enintään 
1 800 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 220 ja enintään 4 500 
markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 550 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 100 markkaa. 

Lastiviivakirja 110 markkaa ja sen uudista
minen 45 markkaa. 

Liikenne/upo: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 660 ja enintään 11 000 
markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 450 ja enintään 5 800 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
kuitenkin 80 markkaa; 

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

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 720 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulo/upo, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 660 markkaa. 

Ehdotus 

teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
11 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 230 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 metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 12 ja enintään 
2 000 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 250 ja enintään 5 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 600 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 200 markkaa. 

Lastiviivakirja 120 markkaa ja sen uudista
minen 50 markkaa. 

Liikenne/upo: 

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 730 ja enintään 12 000 
markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 500 ja enintään 6 400 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten 
kuitenkin 90 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
90 markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 800 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantu/olupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuo
roisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enin
tään 730 markkaa. 
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Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

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

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 45 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 660 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 660 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 80 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 45 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle 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, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 110 
ja enintään 4 500 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimitus
kirja, 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 
kiinteistöä 1 100 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkei-

Ehdotus 

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisteri
keskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen anta
ma: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 80 markkaa ja kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 50 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 50 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 730 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 730 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 90 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 50 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle 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, valtio
neuvoston määräysten mukaan, vähintään 120 
ja enintään 5 000 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimitus
kirja, 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 
kiinteistöä 1 200 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkei-
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non harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston 
perustamiseen 1 100 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen mää
räys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt 
sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 
2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat 
omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enin
tään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 100 
markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 200 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 39 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai 
hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka ra
hastoyhtiön perustamiseen Suomessa 20 000 
markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n 
sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 33 000 
markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiin
nitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuk
siin ja muihin osakkuuksiin, 11 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suori
tettava leimaveroa 660 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 51 000 
markkaa; 

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

vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin 
tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka 
käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet-

Ehdotus 

non harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston 
perustamiseen 1 200 markkaa; 

2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen mää
räys, että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt 
sekä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omai
suutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 
2 §:ssä tarkoitetut suomalaiset yhteisöt saavat 
omistaa enemmän kuin viidesosan mutta enin
tään kaksi viidesosaa yhtiön osakkeista, 1 200 
markkaa; 

3) pankkiliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen 220 000 mark
kaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto
osakeyhtiön perustamiseen 43 000 markkaa; 

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, 
Postipankki Oy:n, kiinnitysluottopankin tai 
hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin taikka ra
hastoyhtiön perustamiseen Suomessa 22 000 
markkaa ja liikepankin tai Postipankki Oy:n 
sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 36 500 
markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiin
nitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuk
siin ja muihin osakkuuksiin, 12 000 markkaa. 

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun 
rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen lii
kettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on 
sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suori
tettava leimaveroa 730 markkaa kultakin sekä 
suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman 
sivulta, jolle päätös on painettu. 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 
markkaa; 

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

vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin 
tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka 
käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet-
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tävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdas
sa tarkoitetun automaatio tai siihen verratta
van laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatio taikka 
pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitä
miseen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen 
pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin 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, äl
köön tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä 
säädetty leimavero. 

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistok
si rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröi
misestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 
1 000 kVA:n, 45 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi ~8 penniä; sekä 

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

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkö
asemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linja
kilometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 72 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 1 markka 40 penniä; 

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

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 8 
markkaa; 

3 3810741 

Ehdotus 

tävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdas
sa tarkoitetun automaatio tai siihen verratta
van laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatio taikka 
pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitä
miseen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen 
pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin erikseen vähintään 45 markkaa ja enintään 
1 JOO markkaa kalenterikuukaudelta tai sen 
osalta. 

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

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistok
si rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröi
misestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 
1 000 kV A:n, 50 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 31 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 28 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähkö
asemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin 
edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä 
on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linja
kilometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 80 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 1 markka 70 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 5 markkaa 50 penniä; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 9 
markkaa; 
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c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
3 700 markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemi
seen: 

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 
alueella 9 markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 80 ja enintään 290 markkaa; 
sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 290 ja enintään 1 350 markkaa. 

9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 400 000 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäi
seltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 17 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 5 markan suuruisel
la leimalla. 

Rasitustodistus 90 markkaa. 

Rekisteriote: 

Ehdotus 

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

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
4 JOO markkaa; 

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemi
seen: 

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 
alueella JO markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 90 ja enintään 320 markkaa; 
sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 320 ja enintään 1 500 markkaa. 

9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 400 000 markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönne
tään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin 
määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäi
seltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 19 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 6 markan suuruisel
la leimalla. 

Rasitustodistus JOO markkaa. 

Rekisteriote: 

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesää- 1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesää-
tiörekisteristä 22 markkaa arkilta; tiörekisteristä 24 markkaa arkilta; 

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris- 2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteris-
tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa tä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 
55 markkaa; 60 markkaa; 

3) kaupparekisteristä 55 markkaa sekä rekis- 3) kaupparekisteristä 60 markkaa sekä rekis-
teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette- kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette-
losta 55 markkaa; losta 60 markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
22 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk- 24 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-
rekisterilomakkeena, 22 markkaa sivulta; rekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistöre- -1 5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistöre
kisteristä ja kaivosrekisteristä 50 markkaa ar- kisteristä ja kaivosrekisteristä 55 markkaa ar-
kilta; sekä kilta; sekä 

6) sijoitusrahastorekisteristä 55 markkaa ar- 6) sijoitusrahastorekisteristä 60 markkaa ar-
kilta. kilta. 
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Teknisen laitteen hyväksyminen: 

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

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain ( 4 711 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään 150 ja enintään 
3 000 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista var
ten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi 
todistamiselta 8 markkaa, kuitenkin vähintään 
8 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivul
ta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 17 markkaa; 

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu to
distus 17 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulko
maalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annet
tuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 660 
markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoi
tusta 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 neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 80 mark
kaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan 
käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennus
töissä, ja vähintään 28 markkaa muista piirus
tuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain 
asiakirjojen täydentämiseen. 

Ehdotus 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi 
muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen 
hyväksyminen, 240 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain (4711 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään 165 ja enintään 
3 300 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista var
ten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi 
todistamiselta 9 markkaa, kuitenkin vähintään 
9 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivul
ta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 19 markkaa; 

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu to
distus 19 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulko
maalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn 
henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annet
tuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta 
riippuen, harkinnan mukaan enintään 730 
markkaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoi
tusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on 
enintään 18 x 25 cm, 6 markkaa sivulta sekä 
valokopio, jonka koko on enintään 36 x 25 cm, 
9 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko 
on suurempi kuin 36 x 25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 90 penniä kultakin neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 90 mark
kaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan 
käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennus
töissä, ja vähintään 31 markkaa muista piirus
tuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain 
asiakirjojen täydentämiseen. 
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Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta valo
kopiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

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

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen 

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

1,10 
osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan 
enintään 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 taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 4 500 
markkaa ja enintään 7 200 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 230 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen vel
kakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suorite
taan vain yhdestä todistuksesta. 

Ehdotus 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suori
tettava edellisessä kappaleessa mainitusta valo
kopiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

standardikokoa mk 
1) ~4 19,-
~ ~3 u-
3) ~ 2 43,-
~ ~1 ~-
5) suurempi kuin ~ 1 1,20 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13 x 18 cm, 15 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 31 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 500 markkaa ja 
enintään 1 600 markkaa, tai jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 
markkaa ja enintään 8 000 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 250 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen vel
kakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suorite
taan vain yhdestä todistuksesta. 

13 § 

1 ryhmässä 
2 
5 " 

" 

~siakirja, jonka asianosainen antaa tai esit
tää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeu
delle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai 
vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä 
sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen 
tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimal
la seuraavin määrin: 

mk 
14,-
9,-
5,-

1 ryhmässä 
2 
5 " 

mk 
15,-
10,-
6,-
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14 § 
Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja il

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

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 270 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 550 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 1 100 markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 1 100 markkaa ja muu muu
tosilmoitus 220 markkaa. 

Warrantti, 35 markkaa. 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 300 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 600 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perus
ilmoitus 1 200 markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista sekä komman
diittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva 
muutosilmoitus 1 200 markkaa ja muu muu
tosilmoitus 240 markkaa. 

Warrantti, 40 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989. Lakia sovelletaan sellaiseen toimi
tuskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 
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