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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan leimaverolakiin teh
täväksi talletuspankkeja koskevasta lainsää
dännöstä ja maaseutuelinkeinolainsäädännöstä 
aiheutuvat muutokset sekä muutokset, jotka 
aiheutuvat ulkomaisen luottolaitoksen mahdol
lisuudesta perustaa sivukonttori Suomeen. Li-

säksi lakiin sisältyvät ehdotukset, jotka aiheu
tuvat henkilötodistuksen uudistumisesta ja 
maatalouspiirien nimen muuttumisesta maa
seutupiireiksi. Laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan vuoden 1991 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset ja niiden 
syyt 

1.1. Talletuspankkeja koskeva lainsäädäntö 

Hallitus on antanut joulukuussa 1989 edus
kunnalle esityksen talletuspankkeja koskevaksi 
lainsäädännöksi (hall.es. 242/1989 vp.). Esi
tyksessä ehdotetaan säädettäväksi kaikkien tal
letuspankkien eli liike-, säästö- ja osuuspank
kien sekä Postipankki Oy:n toimintaa koskeva 
yhteinen laki. Laki sisältäisi muutoksia voi
massa olevaan talletuspankkien toiminnan 
sääntelyyn ja korvaisi eri pankkilaeissa olevat 
epäyhtenäiset säännökset. Talletuspankkien 
toiminnasta annettavan lain ohella talletus
pankkeihin sovellettaisiin joko liikepankkila
kia, osuuspankkilakia tai lakia Postipankki 
Oy:stä. Liikepankkilaki, säästöpankkilaki ja 
osuuspankkilaki on ehdotettu uudistettaviksi 
kokonaan. 

Säästöpankeilla olisi mahdollisuus perustaa 
omaan pääomaan luettava uusi kantarahasto, 
jonka avulla pankki voisi kerätä omaa pää
omaa laskemalla liikkeeseen kantarahastoto
distuksia. Osuuspankkilain mukaan osuuspan-
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kiila on mahdollisuus sijoitusosuuspääoman 
vapaaehtoiseen käyttöönottoon. Uusi lainsää
däntö on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1991 alusta. 

Leimaverolaissa on useita säännöksiä, jotka 
koskevat liike-, säästö- ja osuuspankkeja. Uu
den lainsäädännön johdosta olisi muutettava 
leimaverolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjan
otetta ja muuta toimituskirjaa koskevan nimik
keen säännöksiä samoin kuin arvopaperin käsi
tettä ja eräitä saamistodisteita koskevia sään
nöksiä. 

1.2. Ulkomaisten luottolaitosten sivukontto
rit 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, 
jossa ehdotetaan, että ulkomaiset luottolaitok
set voisivat perustaa Suomeen sivukonttoreita 
(hall. es. 224/1990 vp.). Sivukonttori saisi 
harjoittaa samanlaista liiketoimintaa kuin suo
malaiset talletuspankit. 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukanttareiden 
perustamisen johdosta olisi muutettava leima
verolain 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta ja 
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muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 
säännöksiä samoin kuin saamistodisteita ja 
arvopaperin luovutuksesta suoritettavaa leima
veroa koskevia säännöksiä. 

1.3. Maaseutuelinkeinolainsäädäntö 

Toukokuussa 1990 annetulla hallituksen esi
tyksellä maaseutuelinkeinolaiksi (hall. es. 66/ 
1990 vp.) yhtenäistetään maaseutuelinkeinoja 
koskevat rahoitusjärjestelmät. Uudella lailla 
korvataan maatilalaki (188/77). 

Voimassa olevan lain mukaan valtion luo
vuttaessa tilan maatilalain mukaisiin tarkoituk
siin luovutus on lainhuudatusleimaverosta va
paa. Samoin maatilalain mukaista lainaa saa
nut on vapaa sekä lainhuutoa haettaessa suori
tettavasta leimaverosta että saamistodistetta 
annettaessa ja kiinnitystä haettaessa suoritetta
vasta leimaverosta. Tarkoituksena on, että 
myös maaseutuelinkeinolain nojalla saadut lai
nat oikeuttavat samanlaiseen leimaverovapau
teen kuin maatilalain nojalla myönnetyt lainat. 

1.4. Vakuutusyhtiön toimiinvasta suoritetta
va leimavero 

Vakuutusliikkeen harjoittamiseen myönne
tystä lupapäätöksestä on suoritettava leimave
roa 56 000 markkaa. Samansuuruinen leimave
ro on suoritettava sekä toimilupaa ensi kerran 
annettaessa että laajennettaessa lupapäätös 
koskemaan sellaista vakuutusliikettä, jota ai
kaisemman toimiluvan mukaan ei voida har
joittaa. Kun alkuperäisestä lupapäätöksestä on 
jo peritty leimavero, pitäisi toimiluvan laajen
tamista koskevasta päätöksestä perittävän lei
maveron määrän periaatteessa olla tätä alempi. 
Tämän muutosehdotuksen lisäksi tarkistetaan 
ulkomaiselle vakuutusyhtiölle myönnettävästä 
lupapäätöksestä perittävää leimaveroa koske
van säännöksen sanamuoto. 

· 1.5. Henkilötodistusta koskeva uudistus 

Poliisin antaman henkilötodistuksen uudis
tus on toteutettu lokakuun alusta. Henkilöto-

distusasetus (540177) on korvattu uudella hen
kilökorttiasetuksella (867 /90). Poliisipiireissä 
kirjoitettava henkilötodistus korvataan keskite
tysti valmistettavalla henkilökortilla. Uusi hen
kilökortti on muovilaminaattikortti, jonka val
mistaa Suomen Pankin setelipaino. 

Uudistuksen yhteydessä on myös siirrytty 
leimaveron asemesta perimään kortista valtion 
maksuperustelaissa (980173) edellytettyä oma
kustannusarvoa vastaava maksu. Tämän vuok
si ehdotetaan leimaverolain lO §:n Todistusta 
koskevassa nimikkeessä oleva henkilötodistuk
sesta perittävää leimaveroa koskeva säännös 
tarpeettomana kumottavaksi. 

1.6. Maatilahallinnon organisaatiomuutos 

Eduskunnalle on annettu toukokuussa 1990 
hallituksen esitys laiksi maatilahallinnosta 
(hall.es. 67/1990 vp.). Esityksessä, jonka tar
koituksena on kehittää maataloushallinnon or
ganisaatiorakennetta, ehdotetaan muun muas
sa maatalouspiirin nimi muutettavaksi maaseu
tupiiriksi. Maatalouspiirit lisättiin leimaveroa 
toimituskirjoistaan penv1en viranomaisten 
luetteloon vuoden 1990 alusta voimaan tulleel
la lailla. 

1. 7. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Maatilalain mukaista lainaa saaneille myön
netty vapautus lainhuudatusleimaverosta on 
vuonna 1988 vaikuttanut veropohjaan noin 2 
miljardia markkaa, eli 5,8 prosentin verokan
nan mukaan laskettuna se on alentanut leima
veron tuottoa 116 miljoonalla markalla. Maa
seutuelinkeinolain mukaan myönnettävällä va
pautuksella lainhuutoleimaverosta ei ole vaiku
tusta leimaveron tuottoon. Maaseutuelinkeino
lain mukaan arvioidaan myönnettävän lainoja 
vajaa 1,7 miljardia markkaa vuodessa. Vapau
tus velkakirjoista suoritettavasta leimaverosta 
alentaa näin ollen leimaveron tuottoa noin 25 
miljoonalla markalla vuodessa. Kun myönnet
tävien lainojen määrä ei todennäköisesti lisään
ny, ehdotetuilla muutoksilla ei ole mainittavaa 
vaikutusta leimaveron tuottoon. 

Myöskään muilla ehdotetuilla muutoksilla ei 
ole sanottavaa vaikutusta leimaveron tuottoon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryh
mä. Maatalouspiirien nimen muuttumisen joh
dosta ehdotetaan lainkohdassa olevaan luet
teloon otettavaksi maaseutupiirit maatalous
piirien sijasta. 

JO§ :n päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta 
toimituskirjaa koskeva nimike. Nimikkeen 2 
kohdassa säädetään ulkomaalaiselle tai ulko
maiselle yhteisölle myönnetyn elinkeinon har
joittamislupaa koskevan pä~töksen leimavero~
ta. Jo kilpailusyistäkin on leimaveron ulkomai
selle vakuutusyhtiölle myönnetystä luvasta har
joittaa vakuutustoimintaa Suomessa oltava sa
mansuuruinen kuin kotimaiselta vakuutusyhti
öltä perittävä leimavero. Kun lainkohdan sana
muoto on tältä osin hieman epätarkka, ehdote
taan sanamuoto tarkistettavaksi siten, että vain 
muun kuin pankki- tai vakuutustoiminnan har
joittamiseen myönnetyn lupapäätöksen leima
vero on 1 200 markkaa. 

Nimikkeen 3 kohdassa on säädetty pankki
liikkeen harjoittamiseen myönnettävistä luvista 
suoritettavasta leimaverosta. Pankkilainsää
dännön uudistumisen johdosta lainkohdat eh
dotetaan tarkistettaviksi vastaamaan voimassa 
olevaa lainsäädäntöä. Talletuspankeista anne
tun lain mukaan valtiovarainministeriön lupa 
tarvitaan vain pankin perustamiseen, mutta ei 
sen sijaan sivukonttorin perustamiseen, johon 
pankilla on oikeus lain nojalla. Voimassa ole
van lain mukaan päätöksestä liikepankin pe
rustamiseen ja kiinnitysluottopankin muutta
misesta liikepankiksi on suoritettava korkeam
pi leimavero kuin säästöpankin, osuuspankin, 
kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen 
ja luotto-osakeyhtiön perustamistamislupaa 
koskevasta päätöksestä. Kun kaikkia talletus
pankkeja koskisivat samanlaiset vakavaraisuu
den sääntelyt, on perusteltua, että kaikkien 
talletuspankkien perustamisluvasta peritään sa
mansuuruinen leimavero. Kun taas kiinnitys
luottopankkien ja luotto-osakeyhtiöiden liike
toiminta voi käytännössä olla laajempaa kuin 
osuus- tai säästöpankin, ei ole perusteltua syy
tä siihen että näidenkään perustamista koske
vista päätöksistä olisi suoritettava erisuuruinen 
leimavero. 

Talletuspankin olisi suoritettava leimaveroa 
vain sivukonttorin perustamisesta ulkomaille. 
Uuden lainsäädännön mukaan myös osuuspan-

kit ja säästöpankit, tmsm kuin aikaisemmin, 
voivat perustaa ulkomaille sivukonttorin. 

Ulkomainen luottolaitos tarvitsisi sivukont
torin perustamiseen toimiluvan valtiovarainmi
nisteriöltä. Toimilupavaatimuksena ei ole tar
koitus suojata suomalaisia pankkeja ulkomais
ten luottolaitosten kilpailulta. Niitä ei ole 
myöskään leimaverovelvollisuuden suhteen 
syytä asettaa parempaan asemaan kuin suoma
laisia pankkeja, jotka joutuvat maksamaan 
leimaveron sivukonttorin perustamisesta ulko
maille. Tämän vuoksi ehdotetaan, että päätök
sestä, jolla myönnetään lupa ulkomaisen luot
tolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suo
messa, olisi suoritettava samansuuruinen lei
mavero kuin suomalaiset pankit joutuvat mak
samaan perustaessaan sivukonttorin ulkomaille 
eli 37 000 markkaa. 

Nimikkeen 4 kohta ehdotetaan muutettavak
si siten, että leimavero vakuutusliikettä koske
van toimiluvan laajentamiseen tai jatkamiseen 
olisi puolet vakuutusliikkeen harjoittamiseen 
myönnettävän lupapäätöksen leimaverosta eli 
28 000 markkaa. 

JO§ :n Todistusta koskeva nimike. Kun hen
kilötodistusta ei enää anneta, ehdotetaan lain
kohdan 1 momentin 3 kohta kumottavaksi. 

15 §. Pykälässä on säädetty muun muassa 
leimaverosta vapaista vekseleistä. Säännökseen 
ehdotetaan tehtäväksi pankkilainsäädännöstä 
johtuvat tarkistukset. Myös ulkomaisen luotto
laitoksen Suomessa olevat sivukonttorit ehdo
tetaan vapautettaviksi toistensa maksettaviksi 
asettamista vekseleistä suoritettavasta leimave
rosta. Kun lainkohdassa mainittu postilähetys
vekseli on nimityksenä vanhentunut, ehdote
taan se korvattavaksi rahalaitoksen asettamalla 
maksujen välitykseen tarkoitetulla omalla vek
selillä. Teollistamisrahasto Oy ja Suomen 
Vientiluotto Oy ovat luotto-osakeyhtiöitä, jo
ten niiden erikseen mainitseminen laissa ei ole 
enää tarpeen. Kun samassa lainkohdassa mai
nittu Matkailun Kehitysrahasto Oy on lopetta
nut toimintansa, ehdotetaan se jätettäväksi 
laista pois. 

30 §. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa oleva 
viittaus maatilalakiin ehdotetaan korvattavaksi 
viittauksena maaseutuelinkeinolakiin. Kun asu
tuslainsäädännön mukaisia luovutuksia ei enää 
tule, ehdotetaan näitä koskeva maininta pois
tettavaksi laista. 
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Pykälän 1 momentin 4 kohdassa oleva viit
taus maatilalakiin ehdotetaan korvattavaksi 
viittauksena maaseutuelinkeinolakiin. 

47 §. Pykälässä on säännökset velkakirjaa 
pankille annettaessa suoritettavasta leimaveros
ta. Lainkohdassa on esimerkkiluettelo rahalai
toksista, joille annettavasta velkakirjasta on 
suoritettava leimaveroa. Luettelo ehdotetaan 
vastaamaan nykyistä pankkeja ja rahalaitoksia 
koskevaa lainsäädäntöä. Kun ulkomaisen luot
tolaitoksen sivukonttori harjoittaisi luotonan
toa kuten talletuspankitkin, mutta ei kuiten
kaan olisi talletuspankki, ehdotetaan pykälässä 
olevassa luettelossa mainittavaksi myös ulko
maisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivu
konttori. 

51§. Ulkomaisen luottolaitoksen sivukont
tori ehdotetaan lisättäväksi lainkohtaan, jossa 
on valtion varoista tai rahastoista myönnetyis
tä varoista saadun lainan leimaverovapautta 
koskeva säännös. 

Saamistodistetta annettaessa ja kiinnitystä 
haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapai
den saaruistodisteiden luettelossa oleva viittaus 
maatilalakiin ehdotetaan korvattavaksi viit
tauksena maaseutuelinkeinolakiin. 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukoottorilla 
olisi oikeus ottaa vastaan talletuksia yleisöltä. 
Tallettajien saamisten turvaamiseksi sivukont
torin on kuuluttava liikepankkien ja Posti
pankki Oy:n vakuusrahastoon. Kun pankkien 
vakuusrahastolleen antamat velkakirjat ovat 
leimaverosta vapaita, ehdotetaan myös sivu
konttorin liikepankkien ja Postipankki Oy:n 
vakuusrahastolle antama velkakirja leimave
rosta vapaaksi. 

54§ . Pykälässä on luettelo niistä arvopape
reista, joiden luovutuksesta leimaverolain mu
kaan on suoritettava leimaveroa. Kun uuden 
lainsäädännön mukaiset säästöpankkien kanta
rahastotodistukset ja osuuspankkien sijoitusto
distukset samoin kuin näiden väliaikaistodis
tukset antaisivat omistajilleen samat oikeudet 
kuin muutkin laissa mainitut arvopaperit, eh
dotetaan nämä lisättäviksi leimaverolaissa ole
vaan luetteloon arvopapereista, joiden luovu
tuksesta on suoritettava leimaveroa. 

Pykälän mukaan arvopaperina pidetään 
myös osakeyhtiön antamia velka- tai muita 
saamistodisteita, joissa korko on määrätty riip
puvaksi yhtiön vuosivoiton tai osingon suuruu
desta taikka jotka oikeuttavat osallisuuteen 
vuosivoitosta. Kun tällaisia niin sanottuja par
tiaarisia debentuureja voivat antaa myös 

osuuskunta ja säästöpankki, ehdotetaan pykä
lään tämänsisältöinen muutos. 

57 a §. Leimaverolakiin vuonna 1984 lisätty 
säännös vapauttaa arvopapereiden luovutuk
sesta suoritettavasta leimaverosta ulkomaalais
ten kesken tehdyt suomalaisten arvopapereiden 
luovutukset. Vapautus koskee vain muita kuin 
asunnon tai kiinteistön hallintaan oikeuttavien 
arvopapereiden luovutuksia. Kun ulkomaisen 
luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin 
on oltava samassa asemassa arvopapereiden 
luovutuksesta suoritettavan leimaveron suhteen 
kuin kotimaisetkin luottolaitokset, eikä sivu
konttori joka suhteessa ole Suomessa yleisesti 
verovelvollinen, ehdotetaan pykälään otetta
vaksi säännös, jonka mukaan leimavero on 
suoritettava, jos molemmat tai jompikumpi 
sopimuspuolista on ulkomaisen luottolaitoksen 
Suomessa oleva sivukonttori. 

88 § . Pykälän mukaan osakkeen tai osuusto
distuksen siirron ilmoittamisen yhteydessä on 
valvottava, että siirrosta on suoritettu leimave
ro. Tästä leimaverosta on myös yhteisön halli
tus vastuussa. Pykälän 3 momenttiin ehdote
taan otettavaksi säännös siitä, että velvollisuus 
koskee myös säästöpankkien kantarahastoto
distusta ja pankin hallitusta sekä osuuspank
kien sijoitusosuustodistusta ja pankin johto
kuntaa. 

2. Voimaantulo 

Talletuspankkilainsäädännön, ulkomaisen 
luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria 
koskevan lainsäädännön ja maaseutuelinkeino
lainsäädännön samoin kuin maatilahallinnosta 
annetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1991. Leimaverolain 
muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan sa
masta ajankohdasta. 

Jos kysymyksessä on luovutus, joka on tehty 
maatilalain tai asutuslainsäädännön mukaisiin 
tarkoituksiin tai vastaanottajalle, joka on saa
nut maatilalain tai asutuslainsäädännön mu
kaisen maanosto- tai sisarosuuslainan, olisivat 
sekä luovutuskirja että saaruistodiste leimave
rosta vapaita, vaikka saaruistodiste annetaan 
rahalaitokselle tai lainhuutoa tai kiinnitystä 
haetaan lain voimaantulon jälkeen. 
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3. 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 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Todistusta koskevan 

nimikkeen 1 momentin 3 kohta, 
sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1 021188), ja 
muutetaan 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai 

muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta, 15 §, 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 
47 §:n 1 momentti, 51 §:n 1 momentti, 54 ja 57 a § sekä 88 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä 16 päivänä heinäkuuta 
1990 annetussa laissa (657 /90), 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa 
koskevan nimikkeen 2 ja 4 kohta mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ja 3 
kohta muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla sekä 26 päivänä 
toukokuuta 1989 ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (501/89 ja 1110/89), 15 § 12 
päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (419/80), 30 §:n l momentin 3 ja 4 kohta 9 päivänä 
helmikuuta 1990 annetussa laissa (165/90), 47 §:n 1 momentti 19 päivänä tammikuuta 1990 
annetussa laissa (50/90), 51 §:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa 
(976/87), 57 a § 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (467/84) sekä 54§ ja 88 §:n 3 
momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (585/87), seuraavasti: 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

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

4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie

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

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: 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimitus
kirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3-5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston pe
rustamiseen 1 200 markkaa; 

3) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeis
tä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvo
paperinvälitysliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) talletuspankin, kiinnitysluottopankin, hy
poteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön pe
rustamiseen sekä kiinnitysluottopankin muut
tamiseen liikepankiksi 220 000 markkaa; 

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 
43 000 markkaa; 

c) rahastoyhtiön perustamiseen 22 000 mark
kaa; 

d) kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyh
distyksen sivukonttorin perustamiseen Suomes
sa 22 000 markkaa ja talletuspankin sivukont
torin tai arvopaperinvälitysliikkeen toimipai
kan perustamiseen ulkomaille 37 000 markkaa; 

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin 
perustamiseen Suomessa 37 000 markkaa; 
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f) talletuspankille tai kiinnitysluottopankille 
sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitos
ten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuk
siin sekä arvopaperinvälitysliikkeelle sijoittaa 
ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa har
joittavan yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin 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 ja vakuutusliikettä koskevan toimilu
van laajentamiseen tai jatkamiseen 28 000 
markkaa; 

15 § 
Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asia

kirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varustettu; 

asiakirjan kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen 

muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaami
sesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja 
kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista 
varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja 
maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva re
kisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustus
kassarekisteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on m:J::,ettava Suomen ulko
puolella, asianrnukaisl!sli lcimalla varustetun 
vek.~elin kaksoiskappale ja rahalaitoksen aset
tama maksujen välitykseen tarkoitettu oma 
vek';eli; samoin kuin 

tallctuspankkicn, kiinnitysluottopankkien, 
hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, 
arvopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten 
ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa ole
vien sivukauttoreiden toistensa maksettaviksi 
asettamat vekselit. 

30 § 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja 

on leimaverosta vapaa: 

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana 
on valtio ja luovutus tapahtuu maaseutuelin
keinolain ( /90), porotalouslain (161/90), luon
taiselinkeinolain (610/84) tai kolttalain (611/ 
84) mukaisiin tarkoituksiin; 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maaseutuelinkei
nolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain 
tai kohtalain mukaisen maanosto- tai sisar
osuuslainan; 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
talletuspankille, kiinnitysluottopankille, hypo
teekkiyhdistykselle, vakuutuslaitokselle, elä
kelaitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, 
luotto-osakeyhtiölle, ulkomaisen luottolaitok
sen Suomessa olevalle sivukoottorille tai muul
le lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai 
kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikai
semmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suo
ritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä 
säädetään, pääoman suuruuden mukaan kulta
kin täydeltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaaditta
essa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 
prosenttia. 

51 § 
Saaruistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä 

haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa 
on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista 
tai rahastoista annetaan laina taikka joka kun
nalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspankille, 
luotto-osakeyhtiölle, kiinnitysluottopankille, 
hypoteekkiyhdistykselle tai ulkomaisen luotto
laitoksen Suomessa olevalle sivukanttorille an
netaan lainasta, joka on myönnetty valtion 
varoista tai rahastoista saaduista varoista. 
Myös sellaista lainaa koskeva saaruistodiste on 
leimaverosta vapaa, jonka osuuspankki antaa 
osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpank
ki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästö
pankkien Keskus-Osake-Pankille tai liikepank
ki, Postipankki Oy tai ulkomaisen luottolai
toksen Suomessa oleva sivukonttori liikepank-
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kien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. 
Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamisto
disteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen 
varoista asunnonrakennustoimintaa varten 
myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain 
mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa 
(28/72) tarkoitettuja lainoja tai Kehitys
aluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja. 

54§ 
Arvopapereilla tarkoitetaan tässä luvussa 

osakkeita, niiden väliaikaistodistuksia ja muita 
osuustodistuksia taloudellisissa yhteisöissä, si
joitusrahastolain mukaisia osuustodistuksia, 
säästöpankkien kantarahastotodistuksia ja 
osuuspankkien sijoitusosuustodistuksia sekä 
näiden väliaikaistodistuksia ja sellaisia osa
keyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin anta
mia velka- tai muita saamistodisteita, joissa 
korko on määrätty riippuvaksi yhtiön, osuus
kunnan tai säästöpankin vuosivoiton, ylijää
män tai osingon suuruudesta taikka jotka oi
keuttavat osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijää
mästä. Arvopapereiksi katsotaan myös osak
keiden tai mainitunlaisten saamistodisteiden 
merkintäoikeudesta annetut todistukset ja täl
laista oikeutta koskevat luovutuskirjat. 

57 a § 
Muiden arvopapereiden kuin asunto-osa

keyhtiön osakkeiden, asunto-osuuskunnan 
osuuksien, kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja 
kiinteistöosuuskunnan osuuksien luovutus on 

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1990 

leimaverosta vapaa, jos kumpikaan sopimus
puoli ei tulo- ja varallisuusverolain mukaan ole 
Suomessa yleisesti verovelvollinen. Leimavero 
on kuitenkin suoritettava, jos sopimuspuolet 
tai jompikumpi sopimuspuolista on ulkomai
sen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukontto
ri. 

88 § 

Mitä edellä on säädetty osake- tai osuusto
distuksen siirron merkitsemisestä ja hallituksen 
vastuusta siirron johdosta suoritettavasta lei
maverosta, koskee myös sijoitusrahastolain 
mukaisen sijoitusrahaston osuustodistusta ja 
sanotun lain mukaisen rahastoyhtiön hallitusta 
sekä säästöpankkien kantarahastotodistusta ja 
pankin hallitusta samoin kuin osuuspankkien 
sijoitusosuustodistusta ja pankin johtokuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1991. 

Sen estämättä, mitä 30 §:n 1 momentin 3 ja 
4 kohdassa ja 51 §:n 1 momentissa on säädet
ty, on maatilalain (188/77) tai asutuslainsää
dännön mukaisiin tarkoituksiin tapahtunut 
luovutus tai luovutus vastaanottajalle, joka on 
saanut näiden mukaisen maanosto- tai sisar
osuuslainan, sekä maatilalain tai asutuslainsää
dännön mukaan annettua lainaa koskeva saa
ruistodiste leimaverosta vapaa lainhuutoa haet
taessa ja saamistodistetta annettaessa tai kiin
nitystä haettaessa myös lain voimaantulon jäl
keen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Todistusta koskevan 

nimikkeen 1 momentin 3 kohta, 
sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ( 1021 /88), ja 
muutetaan 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä, 10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai 

muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 2, 3 ja 4 kohta, 15 §, 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 
47 §:n 1 momentti, 51 §:n 1 momentti, 54 ja 57 a § sekä 88 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä neljäs viranomaisten ryhmä 16 päivänä heinäkuuta 
1990 annetussa laissa (657 /90), 10 § :n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa 
koskevan nimikkeen 2 ja 4 kohta mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa ja 3 
kohta muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla sekä 26 päivänä 
toukokuuta 1989 ja 15 päivänä joulukuuta 1989 annetuilla laeilla (501/89 ja 111 0/89), 15 § 12 
päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (419/80), 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta 9 päivänä 
helmikuuta 1990 annetussa laissa (165/90), 47 §:n 1 momentti 19 päivänä tammikuuta 1990 
annetussa laissa (50/90), 51 §:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa 
(976/87), 57 a § 15 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (467/84) sekä 54§ ja 88 §:n 3 
momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (585/87), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

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

4 ryhmä: 4 ryhmä: 
Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie

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

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, mmismie
het, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tul
litoimipaikat, maaseutupiirit, maanmittaus
konttorit, maanmittaustoimistot, metsähalli
tuksen piirikuntakonttorit, vesi- ja ympäristö
piirit, kalastuspiirien kalastustoimistot ja me
renkulkupiirit. 

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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Voimassa oleva laki Ehdotus 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimitus
kirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

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

3) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeis
tä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvo
paperinvälitysliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) liikepankin perustamiseen ja kiinnitysluot
topankin muuttamiseen liikepankiksi 220 000 
markkaa; 

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluot
topankin, hypoteekkiyhdistyksen, luotto-osa
keyhtiön tai arvopaperinvälitysliikkeen perus
tamiseen 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 taikka arvopaperinvälitysliikkeen 
toimipaikan perustamiseen ulkomaille 36 500 
markkaa; 

d) liikepankille, Postipankki Oy:lle tai kiin
nitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuk
siin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopaperin
välitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvopape
rinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön osak
keisiin ja osuuksiin 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. 

2 301346A 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 3-5 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston pe
rustamiseen 1 200 markkaa; 

3) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeis
tä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvo
paperinvälitysliikkeen tai sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön toiminnan 
harjoittamiseen: 

a) talletuspankin, kiinnitysluottopankin, hy
poteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön pe
rustamiseen sekä kiinnitysluottopankin muut
tamiseen liikepankiksi 220 000 markkaa; 

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 
43 000 markkaa; 

c) rahastoyhtiön perustamiseen 22 000 mark
kaa; 

d) kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyh
distyksen sivukonttorin perustamiseen Suomes
sa 22 000 markkaa ja talletuspankin sivukont
torin tai arvopaperinvälitysliikkeen toimipai
kan perustamiseen ulkomaille 37 000 markkaa; 

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin 
perustamiseen Suomessa 37 000 markkaa; 

f) talletuspankille tai kiinnitysluottopankille 
sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitos
ten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuk
siin sekä arvopaperinvälitysliikkeelle sijoittaa 
ulkomaisen arvopaperinvälitystoimintaa har
joittavan yhteisön osakkeisiin ja osuuksiin 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. 



10 1990 vp. - HE n:o 244 

Voimassa oleva laki 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 
markkaa; 

Ehdotus 

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 56 000 
markkaa ja vakuutusliikettä koskevan toimilu
van laajentamiseen tai jatkamiseen 28 000 
markkaa; 

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

3) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu to
distus 19 markkaa. 

15 §. 
Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asia

kirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varustettu; 

asiakirjan kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen 

muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaami
sesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja 
kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista 
varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja 
maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva re
kisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustus
kassarekisteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on Suomen ulkopuolella mak
settava, asianmukaisesti leimalla varustetun 
vekselin kaksoiskappale ja postilähetysvekseli; 
samoin kuin 

pankkien, säästöpankkien, kiinteistöluotto
laitosten, vakuutuslaitosten, osuuspankkien, 
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n, Teollis
tamisrahasto Oy - Industrialization Fund of 
Finland Ltd:n, Suomen Vientiluotto Oy -
Finlands Exportkredit Ab:n ja Matkailun Ke
hitysrahasto Oy:n toistensa maksettaviksi aset
tamat vekselit sekä omat vekselit, jotka säästö
pankit antavat Säästöpankkien Keskus-Osake
Pankille taikka osuuspankit Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy:lle. 

(3 kohta kumotaan) 

15 § 
Edellä 14 §:ssä säädetystä leimaverosta ovat 

vapaat: 
asiakirja, joka on laadittu kuoletetun asia

kirjan sijaan, jos tämä todistettavasti on ollut 
säädetyllä leimalla varustettu; 

asiakirjan kaksoiskappale; 
ilmoitus kaupparekisteriin postiosoitteen 

muuttamisesta, elinkeinotoiminnan lakkaami
sesta, niin myös keskinäistä palo-, eläin- ja 
kalastusvakuutusyhdistystä, karjanjalostamista 
varten perustettua siitoseläinosuuskuntaa ja 
maataloudellista koneosuuskuntaa koskeva re
kisteri-ilmoitus, samoin kuin ilmoitus avustus
kassarekisteriin; 

uudistettu ilmoitus, sitten kun asianmukai
sesti leimalla varustettu ilmoitus patenttioikeu
den siirtämisestä on hylätty; sekä 

vekseli, joka on maksettava Suomen ulko
puolella, asianmukaisesti leimalla varustetun 
vekselin kaksoiskappale ja rahalaitoksen aset
tama maksujen välitykseen tarkoitettu oma 
vekseli; samoin kuin 

talletuspankkien, kiinnitysluottopankkien, 
hypoteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, 
arvopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten 
ja ulkomaisten luottolaitosten Suomessa ole
vien sivukanttareiden toistensa maksettaviksi 
asettamat vekselit. 

30 § 
Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja 

on leimaverosta vapaa: 

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttaja
na on valtio ja luovutus tapahtuu maatilalain, 

3) kun tilan, sen osan tai alueen luovuttajana 
on valtio ja luovutus tapahtuu maaseutuelin-
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Voimassa oleva laki 

porotalouslain, luontaiselinkeinolain, koHta
lain tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoi
tuksiin taikka kun luovutus tapahtuu maatila
lain 5 luvussa tarkoitetun maatilajärjestelyn 
toteuttamiseksi; 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maatilalain, po
rotalouslain, luontaiselinkeinolain, kolttalain 
tai asutuslainsäädännön mukaisen maanosto
tai sisarosuuslainan; sekä 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
liikepankille, säästöpankille, kiinnitysluottolai
tokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, 
osuuspankeille, Postipankki Oy:IIe, pankkiiri
liikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai muulle lai
nausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassal
le, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin 
kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu 
niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä sääde
tään, pääoman suuruuden mukaan kultakin 
täydeltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaaditta
essa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 
prosenttia. 

51 § 
Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä 

haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa 
on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista 
tai rahastoista annetaan laina taikka joka kun
nalle, kunnalliselle rahastolle, liikepankille, 
säästöpankille, osuuspankille, Postipankki 
Oy:lle, Suomen Hypoteekkiyhdistykselle tai 
Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy:Ile anne
taan lainasta, joka on myönnetty valtion va
roista tai rahastoista saaduista varoista. Myös 
sellaista lainaa koskeva saamistodiste on leima
verosta vapaa, jonka osuuspankki antaa osuus
pankkien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy:lle taikka säästöpankki sääs
töpankkien vakuusrahastolle tai Säästöpank
kien Keskus-Osake-Pankille taikka liikepankki 
tai Postipankki Oy liikepankkien ja Postipank-

Ehdotus 

keinolain ( 190), porotalouslain (161190), luon
taiselinkeinolain (610184) tai kolttalain (611 1 
84) mukaisiin tarkoituksiin; 

4) kun luovutus tapahtuu vastaanottajalle, 
joka luovutetun tilan, sen osan tai alueen 
hankkimista varten on saanut maaseutuelinkei
nolain, porotalouslain, luontaiselinkeinolain 
tai kolttalain mukaisen maanosto- tai sisar
osuuslainan; 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
talletuspankil/e, kiinnitysluottopankil/e, hypo
teekkiyhdistykselle, vakuutuslaitokselle, elä
kelaitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, 
luotto-osakeyhtiölle, ulkomaisen luottolaitok
sen Suomessa olevalle sivukanttorille tai muul
le lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai 
kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikai
semmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suo
ritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä 
säädetään, pääoman suuruuden mukaan kulta
kin täydeltä markalta seuraavin määrin: 

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 pro
senttia vuodessa; 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaaditta
essa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 
prosenttia. 

51 § 
Saamistodisteita annettaessa sekä kiinnitystä 

haettaessa suoritettavasta leimaverosta vapaa 
on saamistodiste, jota vastaan valtion varoista 
tai rahastoista annetaan laina taikka joka kun
nalle, kunnalliselle rahastolle, ta/letuspankille, 
luotto-osakeyhtiölle, kiinnitysluottopankille, 
hypoteekkiyhdistykselle tai ulkomaisen luotto
laitoksen Suomessa olevalle sivukanttorille an
netaan lainasta, joka on myönnetty valtion 
varoista tai rahastoista saaduista varoista. 
Myös sellaista lainaa koskeva saamistodiste on 
leimaverosta vapaa, jonka osuuspankki antaa 
osuuspankkien vakuusrahastolle tai Osuus
pankkien Keskuspankki Oy:lle tai säästöpank
ki säästöpankkien vakuusrahastolle tai Säästö
pankkien Keskus-Osake-Pankille tai liikepank
ki, Postipankki Oy tai ulkomaisen luottolai-
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ki Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat 
leimaverosta vapaat saamistodisteet, jotka kos
kevat kansaneläkelaitoksen varoista asunnon
rakennustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, 
maatilalain (188/77) mukaan myönnettyjä lai
noja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lai
noja tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista 
myönnettyjä lainoja. 

54§ 
Arvopapereilla tarkoitetaan tässä luvussa 

osakkeita, niiden väliaikaistodistuksia ja muita 
osuustodistuksia taloudellisissa yhteisöissä, si
joitusrahastolain mukaisia osuustodistuksia 
sekä sellaisia osakeyhtiön antamia velka- tai 
muita saamistodisteita, joissa korko on mää
rätty riippuvaksi yhtiön vuosivoiton tai osin
gon suuruudesta taikka jotka oikeuttavat osal
lisuuteen vuosivoitosta. Arvopapereiksi katso
taan myös osakkeiden tai mainitunlaisten saa
mistodisteiden merkintäoikeudesta annetut to
distukset ja tällaista oikeutta koskevat luovu
tuskirjat. 

57 a § 
Muiden arvopapereiden kuin asunto-osa

keyhtiön osakkeiden, asunto-osuuskunnan 
osuuksien, kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja 
kiinteistöosuuskunnan osuuksien luovutus on 
leimaverosta vapaa, jos kumpikaan sopimus
puoli ei tulo- ja varallisuusverolain (1043174) 
mukaan ole Suomessa yleisesti verovelvollinen. 

Ehdotus 

toksen Suomessa oleva sivukonttori liikepank
kien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. 
Niin ikään ovat leimaverosta vapaat saamisto
disteet, jotka koskevat kansaneläkelaitoksen 
varoista asunnonrakennustoimintaa varten 
myönnettyjä lainoja, maaseutuelinkeinolain 
mukaan myönnettyjä lainoja, opintotukilaissa 
(28/72) tarkoitettuja lainoja tai Kehitys
aluerahasto Oy:n varoista myönnettyjä lainoja. 

54§ 
Arvopapereilla tarkoitetaan tässä luvussa 

osakkeita, niiden väliaikaistodistuksia ja muita 
osuustodistuksia taloudellisissa yhteisöissä, si
joitusrahastolain mukaisia osuustodistuksia, 
säästöpankkien kantarahastotodistuksia ja 
osuuspankkien sijoitusosuustodistuksia sekä 
näiden väliaikaistodistuksia ja sellaisia osa
keyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin anta
mia velka- tai muita saamistodisteita, joissa 
korko on määrätty riippuvaksi yhtiön, osuus
kunnan tai säästöpankin vuosivoiton, ylijää
män tai osingon suuruudesta taikka jotka oi
keuttavat osallisuuteen vuosivoitosta tai ylijää
mästä. Arvopapereiksi katsotaan myös osak
keiden tai mainitunlaisten saamistodisteiden 
merkintäoikeudesta annetut todistukset ja täl
laista oikeutta koskevat luovutuskirjat. 

57 a § 
Muiden arvopapereiden kuin asunto-osa

keyhtiön osakkeiden, asunto-osuuskunnan 
osuuksien, kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden ja 
kiinteistöosuuskunnan osuuksien luovutus on 
leimaverosta vapaa, jos kumpikaan sopimus
puoli ei tulo- ja varallisuusverolain mukaan ole 
Suomessa yleisesti verovelvollinen. Leimavero 
on kuitenkin suoritettava, jos sopimuspuolet 
tai jompikumpi sopimuspuolista on ulkomai
sen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukontto
ri. 

88 § 

Mitä edellä on säädetty osake- tai osuusto
distuksen siirron merkitsemisestä ja hallituksen 
vastuusta siirron johdosta suoritettavasta lei
maverosta, koskee myös sijoitusrahastolain 
mukaisen sijoitusrahaston osuustodistusta sekä 
sanotun lain mukaisen rahastoyhtiön hallitus
ta. 

Mitä edellä on säädetty osake- tai osuusto
distuksen siirron merkitsemisestä ja hallituksen 
vastuusta siirron johdosta suoritettavasta lei
maverosta, koskee myös sijoitusrahastolain 
mukaisen sijoitusrahaston osuustodistusta ja 
sanotun lain mukaisen rahastoyhtiön hallitusta 
sekä säästöpankkien kantarahastotodistusta ja 
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Ehdotus 

pankin hallitusta samoin kuin osuuspankkien 
sijoitusosuustodistusta ja pankin johtokuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1991. 

Sen estämättä, mitä 30 §:n 1 momentin 3 ja 
4 kohdassa ja 51 §:n 1 momentissa on säädet
ty, on maatilalain (188177) tai asutuslainsää
dännön mukaisiin tarkoituksiin tapahtunut 
luovutus tai luovutus vastaanottajalle, joka on 
saanut näiden mukaisen maanosto- tai sisar
osuuslainan, sekä maatilalain tai asutuslainsää
dännön mukaan annettua lainaa koskeva saa
mistodiste leimaverosta vapaa lainhuutoa haet
taessa ja saamistodistetta annettaessa tai kiin
nitystä haettaessa myös lain voimaantulon jäl
keen. 




