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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vakuutus
maksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n väliaikaises
ta muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eräistä vakuu
tusmaksuista suoritettava vero korotettaisiin 
vuoden 1991 ajaksi 17,5 prosenttiin. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1991. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Pysyvästi voimassa olevassa liikevaihtovero
laissa (532/63) veron määrä on 16 prosenttia. 
Saman suuruista veroa on suoritettava eräistä 
vakuutusmaksuista. Vakuutusmaksuverosta 
säädetään eräistä vakuutusmaksuista suoritet
tavasta verosta annetussa laissa (664/66). Lii
kevaihtoveron ja vakuutusmaksuveron määrät 
ovat olleet samansuuruiset lukuun ottamatta 
vuonna 1989 toteutettua liikevaihtoveron väli
aikaista korotusta. 

Liikevaihtovero korotettiin vuoden 1989 jou
lukuun ajaksi 17 prosenttiin (969/89). Vuoden 
1990 tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä 
liikevaihtoveron korotusta jatkettiin vuoden 
1990 loppuun (1121189). Vakuutusmaksuvero 
korotettiin samalla vuoden 1990 ajaksi 17 pro
senttiin (970/89). 

Liikevaihtoveron korotusta on ehdotettu jat
kettavaksi vuonna 1991. Vuoden 1991 tulo- ja 
menoarvioesitykseen liittyvän hallituksen esi
tyksen mukaan liikevaihtovero olisi vuoden 
1991 tammikuun alusta syyskuun loppuun 17,5 
prosenttia. Lokakuun alusta lukien liikevaihto
vero laskettaisiin tavaran verottoman myynti-
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hinnan perusteella, jolloin 17 prosentin vero
kannan mukaan laskettuna verokanta muuttui
si 20,48 prosentiksi. Veron Iaskemistavan muu
tos on tekninen eikä merkitse veron korotta
mista. Hallinnollisista syistä liikevaihtovero on 
ehdotettu samalla pyöristettäväksi 20,5 prosen
tiksi (hall.es. 96/1990 vp.). Hallitus tulee myö
hemmin esittämään, että liikevaihtovero koro
tettaisiin 21,2 prosentiksi. Hallitus tulee myös 
antamaan esityksen, jolla vakuutusmaksuveron 
laskeruistapa ja verokanta yhdenmukaistetaan 
liikevaihtoveron kanssa. 

Liikevaihtoveron korottamiseen liittyen eh
dotetaan, että eräistä vakuutusmaksuista suori
tettava vero korotettaisiin vuoden 1991 ajaksi 
17,5 prosenttiin. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan ve
ron korottaminen lisää veron tuottoa vuonna 
1991 noin 150 miljoonalla markalla. 
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3. Voimaantulo 4. Säätämisjärjestys 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
nä tammikuuta 1991. 

päivä- Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär-
jestyksen 68 §:n mukaisessa yhdeltä vuodelta 
kannettavaa veroa koskevassa säätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulu

kuuta 1966 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1036/82), seuraavasti: 

3 § 
Veron maara on 17,5 prosenttia vakuutus

maksuista, joihin vero sisältyy. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 1990 

kuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 lop
puun. 

Lakia sovelletaan vakuutusmaksuun, joka 
on kertynyt tai maksettu lain voimassaoloaika
na. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta 20 päivänä joulu

kuuta 1966 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1036/82), seuravasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Veron maara on 16 prosenttia vakuutus

maksuista, johon vero sisältyy. 

Ehdotus 

3 § 
Veron maara on 17,5 prosenttia vakuutus

maksuista, joihin vero sisältyy. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991 ja on voimassa vuoden 1991 lop
puun. 

Lakia sovelletaan vakuutusmaksuun, joka 
on kertynyt tai maksettu lain voimassaoloaika
na. 




