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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmak
suista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan eräistä vakuutusmak
suista annettua lakia muutettavaksi siten, että 
vakuutusmaksuveron laskemistapa ja verokan
ta yhdenmukaistetaan liikevaihtoveron kanssa. 
Esityksen mukaan vakuutusmaksuvero olisi 22 
prosenttia vuonna 1992. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1992 ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu 
tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992 
ja olemaan voimassa vuoden 1992 loppuun. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Vakuutusmaksuverosta säädetään eräistä va
kuutusmaksuista suoritettavasta verosta anne
tussa laissa (664/66). Lain 3 §:n mukaan veron 
määrä on 16 prosenttia vakuutusmaksuista, 
johon vero sisältyy. Kuitenkin vuonna 1990 
väliaikaisesti voimassa olleen lain (970/89) mu
kaan vakuutusmaksuvero oli 17 prosenttia. 
Samoin vuonna 1991 väliaikaisesti voimassa 
olevan lain (1100/90) mukaan vakuutusmaksu
vero on 17,5 prosenttia. Vakuutusmaksuvero 
on yleensä ollut samansuuruinen kuin liike
vaihtovero. 

Liikevaihtoverotus uudistetaan 1 päivänä lo
kakuuta 1991 voimaan tulevalla liikevaihtove
rolailla (559/91). Uudessa liikevaihtoverolaissa 
liikevaihtovero lasketaan tavaran verottoman 
myyntihinnan perusteella, jolloin 17,5 prosentin 
verokannan mukaan laskettuna verokanta 
muuttuu 21,2 prosentiksi. Veron Iaskemistavan 
muutos on tekninen eikä merkitse veron korot
tamista. 

Valtioneuvosto on 10 päivänä toukokuuta 
1991 tehnyt periaatepäätöksen toimenpiteistä 
teollisuuden toimintaedellytysten vahvistami-
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seksi. Toimenpiteen rahoittamiseksi hallitus 
esitti, että liikevaihtoverokanta muutettaisiin 1 
päivän lokakuuta 1991 ja 31 päivän joulukuuta 
1993 väliseksi ajaksi 22 prosentiksi. Liikevaih
toverokanta korotettiin 22 päivänä heinäkuuta 
1991 annetulla lailla ( 1085/91) väliaikaisesti 22 
prosentiksi vuoden 1991 loppuun. Valtion tulo
ja menoarvioesityksen tasapainottamiseksi lii
kevaihtoveron korotusta on ehdotettu jatketta
vaksi vuoden 1992 loppuun. 

Hallitus on vuoden 1991 tulo- ja menoar
vioesitykseen liittyvän liikevaihtoveron korot
tamisen yhteydessä ilmoittanut, että se tulee 
antamaan esityksen, jolla vakuutusmaksuveron 
laskemistapa ja verokanta yhdenmukaistetaan 
liikevaihtoveron kanssa. Tämän vuoksi ehdote
taan eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta 
verosta annetun lain 3 §:ää muutettavaksi 
väliaikaisesti siten, että vakuutusmaksuvero 
laskettaisiin vakuutusmaksusta, johon vero ei 
sisälly. Laskemistavan muutoksen vuoksi 17,5 
prosentin verokanta muuttuisi 21,2 prosentiksi. 
Veron Iaskemistavan muutos on tekninen eikä 
merkitse veron korottamista. Valtion tulo- ja 
menoarvioesityksen tasapainottamiseksi ehdo
tetaan kuitenkin, että vakuutusmaksuvero ko
rotettaisiin vuoden 1992 ajaksi samalle tasolle 
kuin liikevaihtovero eli 22 prosenttiin. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku- 4. Säätämisjärjestys 
tukset 

Vakuutusveron korottaminen 22 prosenttiin 
lisää valtion verotuloja vuonna 1992 70 miljoo
nalla markalla. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan pmva
nä tammikuuta 1992. Laki olisi voimassa vuo
den 1992 loppuun. 

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 (664/66) 3 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa (1036/82), seuraavasti: 

3 § 
Veron määrä on 22 prosenttia vakuutusmak

suista, joihin vero ei sisälly. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1991 

kuuta 1992. Laki on voimassa vuoden 1992 
loppuun. 

Lakia sovelletaan vakuutusmaksuun, joka on 
kertynyt tai maksettu lain voimassaoloaikana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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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 (664/66) 3 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa (1036/82), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Veron määrä on 16 prosenttia vakuutusmak

suista, johon vero sisältyy. 

Ehdotus 

3 § 
Veron määrä on 22 prosenttia vakuutusmak

suista, joihin vero ei sisälly. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1992. Laki on voimassa vuoden 1992 
loppuun. 

Lakia sovelletaan vakuutusmaksuun, joka on 
kertynyt tai maksettu lain voimassaoloaikana. 




