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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verotuslain 131 §:n 
3 momentin ja perintö- ja lahjaverolain 65 §:n 3 momentin 
kumoamisesta ja laiksi liikevaihtoverolain 80 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi eräiden 
verohallinnossa annettavien, oikeaksi todistet
tujen jäljennösten ja pöytäkirjanotteiden lu
nastusten kantamisesta leimaverona. Tarkoi-

tuksena on, että lait tulevat voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotettu 
muutos 

Verotuslain (482/58) 131 §:n 1 momentin 
mukaan jäljennöksestä tai otteesta, joka kirjoi
tetaan yksityiselle vero- tai tutkijalautakunnan 
pöytäkirjasta taikka verotoimiston tai läänin
verolautakunnan hallussa olevasta muusta 
asiakirjasta, voidaan ottaa lunastusta sen mu
kaan, kuin eräiden viranomaisten toimitus
kirjoista ja virkatoimista suoritettavain maksu
jen perusteista annetun lain (806/ 42) perusteita 
noudattaen annettavassa asetuksessa sääde
tään. Pykälän 3 momentin mukaan lunastus 
kannetaan leimamerkkejä käyttämällä. 

Perintö- ja lahjaverolain 65 §:n 1 momentin 
(520/59) mukaan perintöverolautakunnan pöy
täkirjasta tai muusta verotoimiston hallussa 
olevasta perintö- tai lahjaverotusta koskevasta 
asiakirjasta kirjoitettavasta otteesta tai jäljen
nöksestä peritään lunastusta niinkuin verolau
takunnan pöytäkirjoista ja muista verotoimis
ton hallussa olevista asiakirjoista kirjoitetta
vien jäljennöksien ja otteiden lunastuksesta on 
säädetty. Lunastus kannetaan saman pykälän 3 
momentin mukaan käyttämällä leimamerkke
jä. 
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Liikevaihtoverolain 80 §:n 1 momentin 
(1119/87) mukaan verovelvollisella ja ennak
kotiedon hakijalla on oikeus saada ote verotus
taan koskevasta lääninveroviraston ja liike
vaihtovero-oikeuden pöytäkirjasta sekä jäljen
nös asiassa annetuista päätöksistä, lausunnois
ta, vastineista ja 39 §:n mukaan toimitetussa 
tarkastuksessa laaditusta kertomuksesta. Pykä
län 2 momentin mukaan jäljennöksestä voi
daan asetuksella säätää otettavaksi lunastusta, 
joka määrätään eräiden viranomaisten toimi
tuskirjoista ja virkatoimista suoritettavain 
maksujen perusteista annetun lain mukaan. 
Lunastus kannetaan leimamerkkejä käyttämäl
lä. 

Verohallinnossa käytetään leimamerkkejä ai
noastaan edellä tarkoitettuja, oikeaksi todistet
tuja jäljennöksiä ja pöytäkirjanotteita lunastet
taessa. Oikeaksi todistamaaomista jäljennök
sistä peritään maksu rahana. Kun lunastuksen 
maksaminen leimamerkkejä käyttämällä ai
heuttaa ylimääräistä vaivaa ja leimamerkkikas
sojen ylläpitämistä, ehdotetaan, että verohal
linnossa annettavista jäljennöksistä luovutaan 
perimästä leimaveroa. Tämän vuoksi ehdote
taan verotuslaissa, perintö- ja lahjaverolaissa 
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ja liikevaihtoverolaissa olevat lunastuksen kan
totapaa koskevat säännökset kumottaviksi. 

2. Taloudelliset vaikutukset 

Jäljennösten ja pöytäkirjanotteiden lunas
tuksista arvioidaan vuonna 1989 kertyneen 
noin 170 000 markkaa. Luopumalla leima
merkkien käyttämisestä säästyy hallinnossa 
sekä työtä että kustannuksia. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli-

1. 

simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksissa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta, lakiehdotukset olisi 
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mu
kaisessa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
verotuslain 131 §:n 3 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 

annetun verotuslain ( 482/ 58) 131 § :n 3 mo
mentti. 

2. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1990. 

Laki 
perintö- ja lahjaverolain 65 §:n 3 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 

annetun perintö- ja lahjaverolain 65 §:n 3 mo
mentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulu
kuuta 1959 annetussa laissa (520/59). 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1990. 

päivänä 

päivänä 
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3. 
Laki 

liikevaihtoverolain 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 80 §:n 2 momentti 

näin kuuluvaksi: 

80 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta jäljennök
sestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi 
lunastusta, joka määrätään eräiden viran
omaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavain maksujen perusteista annetussa 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990 

laissa (806/ 42) säädettyjen yleisten perusteiden 
mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

3. 
Laki 

liikevaihtoverolain 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1963 annetun liikevaihtoverolain (532/63) 80 §:n 2 momentti 

näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

80 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta jäljennök
sestä voidaan asetuksella säätää otettavaksi 
lunastusta, joka määrätään eräiden viran
omaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavain maksujen perusteista 17 päivänä 
lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) sää
dettyjen yleisten perusteiden mukaan. Lunas
tus kannetaan leimamerkkejä käyttämällä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta jäljennök
sestä voidaan asetuksella säätää perittäväksi 
lunastusta, joka määrätään eräiden viran
omaisten toimituskirjoista ja virkatoimista 
suoritettavain maksujen perusteista annetussa 
laissa (806/ 42) säädettyjen yleisten perusteiden 
mukaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 

päivänä 


