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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan leimaverolakiin teh
täväksi muutokset, jotka aiheutuvat Valtion
rautateiden ja Posti- ja telelaitoksen muuttumi
sesta valtion liikelaitoksiksi. Autorekisterikes
kuksen antamista ajokortin ja henkilöauton 
ammattiajoluvan ikävaatimuksista myönnettä-

vistä poikkeuslupapäätöksistä ehdotetaan pe
rittäväksi nykyistä korkeampi leimavero. Li
säksi ehdotetaan, että maatalouspiirien anta
mista päätöksistä olisi suoritettava leimaveroa. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1990 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Valtion liikelaitokset 

Vuoden 1990 alusta Valtionrautatiet ja 
Posti- ja telelaitos muuttuvat valtion liikelai
toksista annetun lain (627 /87) mukaisiksi val
tion Iiikelaitoksiksi. Valtion liikelaitoksista an
netun lain perusteluissa on todettu, että valtion 
liikelaitokset eivät suorita viranomaistehtäviä. 
Posti- ja telelaitoksessa yhtä vähän kuin Val
tionrautateilläkään ei enää käytännössä laadita 
toimituskirjoja. Organisaatioissa ei enää vuo
den 1990 alusta lukien ole rautatiehallitusta 
eikä posti- ja telehallitusta. Rautatiepiirit on 
poistettu organisaatiosta jo vuonna 1988. Pos
tipiirit ja telepiirit ovat vuoden 1990 alusta 
lukien alueellisia tulosyksiköitä. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
leimaverolain 4 §:ään sisältyvästä kolmannesta 
viranomaisten ryhmästä poistetaan rautatiehal
Iitus ja posti- ja telehallitus. Saman pykälän 
neljännestä viranomaisten ryhmästä ehdote
taan poistettaviksi postipiirikonttorit, telepiiri
konttorit ja rautatiepiirit. 
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1.2. Maatalouspiirit 

Maatalouspiirit perustettiin maataloushallin
non uudelleenjärjestelyn yhteydessä vuonna 
1971. Silloin ne jätettiin leimaverolain sovelta
misalan ulkopuolelle lähinnä siitä syystä, että 
niille ei kuulunut tehtäviä, joista olisi ollut 
suoritettava leimaveroa. Myöhemmin maata
louspiireille on kuitenkin tullut tällaisia tehtä
via, kuten eräät maanhankintalupa-asiat. 
Vuonna 1987 maataloushallinnon hajauttami
sen yhteydessä maatalouspiireille on siirretty 
ratkaisuvaltaa monissa sellaisissa tapauskohtai
sissa hallintoasioissa, joista aikaisemmin maa
tilahallituksessa on peritty leimaveroa. Kun 
leimaveron perimisen perusteena tulisi olla 
asian laatu eikä se, mikä viranomainen päätök
sen on antanut, ehdotetaan leimaverolain 
4 §:ään sisältyvään kolmanteen viranomaisten 
ryhmään lisättäväksi maatalouspiirit. 

1.3. Ajokorttia ja henkilöauton ammattiajo
lupaa koskevat poikkeusluvat 

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksen tieliikennelain 82 §:n 
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nojalla ajokorttia koskevista ja ajokorttiase
tuksen 34 §:n 5 momentin nojalla henkilöau
ton ammattiajoluvan saamisen edellytyksenä 
olevista ikä- ja terveysvaatimuksista. Poikkeus
lupien antaminen siirrettiin autorekisterikes
kukselle huhtikuun alusta 1987. Tätä ennen 
poikkeusluvat myönsi liikenneministeriö. 

Liikenneministeriön myöntämistä luvista pe
rittiin sivuluvun mukaan määräytyvän leimave
ron lisäksi lisäleima, joka ennen toimivallan 
muutosta voimassa olleen leimaverolain mu
kaan oli 600 markkaa. Autorekisterikeskuksen 
antamista päätöksistä peritään leimaveroa 24 
markkaa sivulta sekä 36 markan lisäleima. 
Kielteisestä päätöksestä tulee suoritettavaksi 24 
markkaa korkeampi leimavero, sillä päätöksen 
pituus on kaksi sivua, koska siihen sisältyy 
valitusosoitus. 

Poikkeuksen saaminen laissa tai asetuksessa 
säädetyistä edellytyksistä on saajalleen saman
lainen etuus riippumatta siitä, antaako päätök
sen liikenneministeriö vai autorekisterikeskus. 
Tämän vuoksi ehdotetaan leimaverolain 10 §:n 
Autorekisterikeskusta koskevaan nimikkeeseen 
lisättäväksi uusi 3 kohta, jonka mukaan auto
rekisterikeskuksen ajokorttia ja henkilöauton 
ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 
antaman poikkeuslupapäätöksen leimavero oli
si 300 markkaa. Terveysvaatimuksista annetta
vien poikkeuslupien ja ikävaatimuksia koske-

vien hylkäävien päätösten leimavero pysyisi 
ennallaan eli niistä perittäisiin vain sivuluvun 
mukaan määräytyvä leimavero. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Autorekisterikeskuksen arvioidaan myöntä
vän noin 1 000 poikkeuslupapäätöstä vuodes
sa. Lainmuutos lisäisi leimaveron tuottoa noin 
150 000 markalla vuodessa. Muilla ehdotetuilla 
muutoksilla ei ole mainittavaa vaikutusta lei
maveron tuottoon. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä tammikuuta 1990. 

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 ja 10 §:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 30 päivänä kesäkuuta 

1989 annetussa laissa (613/89) ja neljäs viranomaisten ryhmä sekä Autorekisterikeskuksen 
päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021188), ja 

lisätään 10 §:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 
mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, uusi 3 kohta seuraavasti: 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

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

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 

tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, 
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elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, 
työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaali
hallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli
tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit ja kalastuspiirien kalastustoimistot. 

10§ 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 

Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 1989 

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

Autorekisterikeskuksen päätös: 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa; sekä 

3) poikkeuslupa ajokorttia ja henkilöauton 
ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 
300 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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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 ja 10 §:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 30 päivänä kesäkuuta 

1989 annetussa laissa (613/89) ja neljäs viranomaisten ryhmä sekä Autorekisterikeskuksen 
päätöstä koskevan nimikkeen 2 kohta 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), ja 

lisätään 10 §:n Autorekisterikeskuksen päätöstä koskevaan nimikkeeseen, sellaisena kuin se on 
mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa, uusi 3 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

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

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, 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, Tele
hallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeino
hallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuoje
luhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja 
lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie

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

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, 
elinkeinohallitus, patentti- ja rekisterihallitus, 
työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto, sosiaali
hallitus ja lääkintöhallitus. 

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmtsmie

het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maatalouspiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli
tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit ja kalastuspiirien kalastustoimistot. 
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Ehdotus 

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: 

Autorekisterikeskuksen päätös: 

5 

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

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 000 markkaa; sekä 

3) poikkeuslupa ajokorttia ja henkilöauton 
ammattiajolupaa koskevista ikävaatimuksista 
300 markkaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1990. 




