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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että viranomaisten 
antamista muista toimituskirjoista kuin passis
ta suoritettavan leimaveron määriä korotetaan 
keskimäärin 15 prosentilla ja passista suoritet
tavaa leimaveroa keskimäärin 23 prosentilla. 

Lisäksi ehdotetaan leimaverolakiin tehtäväk-

si rahoitustoimintaa koskevasta lainsäädännös
tä johtuvat muutokset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1992. Esitys liittyy vuo
den 1992 tulo- ja menoarvioesitykseen ja on 
tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Toimituskirjoista suoritettavan leimave
ron määrien korottaminen 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
määriä korotettiin viimeksi vuoden 1989 alusta 
voimaan tulleella lailla (1021/88) keskimäärin 
10 prosentilla.Tällöin ei kuitenkaan korotettu 
passista suoritettavaa leimaveroa, sillä leimave
rolain (662/43) passia koskevat säännökset oli 
uudistettu uuden passilainsäädännön voimaan
tulon yhteydessä lokakuun alussa 1987. 

Vuoden 1989 alusta tapahtunutta rahanar
von alenemista vastaavasti ehdotetaan muista 
toimituskirjoista kuin passeista suoritettavan 
leimaveron määriä korotettaviksi keskimäärin 
15 prosentilla. Passeista suoritettavan leimave
ron määriä ehdotetaan korotettaviksi lokakuun 
alusta 1987 lähtien tapahtunutta rahanarvon 
alenemista vastaavasti keskimäärin 23 prosen
tilla. Leimaveron perimisen helpottamiseksi 
määriä on pyöristetty ylös- tai alaspäin. 

Osa leimaverolain 10 §:ssä olevista säännök
sistä on sellaisia, että leimaveron määrää asian 
ratkaiseva viranomainen laissa olevien vähim
mäis- ja enimmäismäärien rajoissa. Eräistä toi
mituskirjoista suoritettavasta leimaverosta on 
tarkemmat määräykset leimaverolain sovelta
misesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä 
(663/43). Näin ollen monet ehdotetut korotuk-
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set eivät vaikuta koko määrällään käytännössä 
suoritettaviksi tuleviin leimaveron määriin. 

1.2. Rahoitustoimintaa koskeva lainsäädäntö 

Eduskunnalle on annettu esitys rahoitustoi
mintalaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(hall. es. 69/1991 vp.). Hallituksen esitykseen 
sisältyvä rahoitustoimintalaki koskee kiinnitys
luottopankkien, luotto-osakeyhtiöiden ja hypo
teekkiyhdistysten harjoittaman toiminnan li
säksi kaikkea ammattimaista rahoitustoimin
taa. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kiin
nitysluottopankeista annettu laki (545/69) ja 
luotto-osakeyhtiöistä annettu laki (546/69) sekä 
laki kiinnitysluottopankin muuttamisesta liike
pankiksi ja sulautumisesta liikepankkiin (1109/ 
89). Hypoteekkiyhdistys olisi myös rahoitustoi
mintalaissa tarkoitettu luottolaitos. Uusi lain
säädäntö on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1992 alusta. 

Leimaverolaissa on useita säännöksiä, jotka 
koskevat kiinnitysluottolaitoksia, luotto-osa
keyhtiötä ja hypoteekkiyhdistystä. Uuden lain
säädännön johdosta ehdotetaan leimaverolain 
10 §:n Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta 
toimituskirjaa koskevassa nimikkeessä sekä 15, 
47 ja 51 §:n saamistodisteita koskevissa sään
nöksissä mainittavaksi rahoitustoimintalaissa 
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tarkoitettu luottolaitos kiinnitysluottopankin, 
luotto-osakeyhtiön ja hypoteekkiyhdistyksen 
sijasta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Leimaveron tuotto vuonna 1990 oli noin 4 
miljardia markkaa. Tänä vuonna arvioidaan 
tuoton jäävän huomattavasti alle 4 miljardin 
markan. 

Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron 
osuus leimaveron kokonaistuotosta on nykyisin 
melko vähäinen. Toimituskirjaleimaveron tuot
to on alentunut huomattavasti sen jälkeen, kun 
vuonna 1987 muun muassa lainhuudatus- ja 
kiinnitysasiainpöytäkirjoista, maksamismää
räysasioista ja eräistä julkisen notaarin todis
tuksista ryhdyttiin perimään maksuja leimave
ron sijasta. Suurin osa toimituskirjoista perit
tävästä leimaverosta kertyy passeista, ajokor
teista ja kaupparekisteri-ilmoituksista. Karkean 
arvion mukaan toimituskirjoista kertyisi tänä 
vuonna leimaveroa noin 360 miljoonaa mark
kaa, josta 140 miljoonaa markkaa passeista, 70 
miljoonaa markkaa ajokorteista, 50 miljoonaa 

markkaa patentti- Ja rekisterihallituksen peri
mistä toimituskirjoista sekä 100 miljoonaa 
markkaa muista toimituskirjoista. Varsinkin 
muista toimituskirjoista perittävän leimaveron 
määrää on vaikea arvioida, koska se kertyy 
hyvin useista kohteista. 

Ehdotetun leimaveron korotuksen arvioi
daan lisäävän leimaveron tuottoa 65 miljoonal
la markalla vuonna 1992. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan patva
nä tammikuuta 1992. Sitä sovellettaisiin sellai
seen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on 
tehty lain tultua voimaan. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä siinä järjestyk
sessä kuin valtiopäiväjärjestyksen 68 §:ssä sää
detään uudesta tai lisätystä yhtä vuotta pidem
mältä ajalta kannettavasta verosta. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 

momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 15 §, 
47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Warranttia koskeva nimike 2 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), 10 § muutettuna mainitulla 2 päivänä 
joulukuuta 1988 annetulla lailla sekä 14 päivänä heinäkuuta 1989, 22 päivänä joulukuuta 1989, 
16 päivänä heinäkuuta 1990, 24 päivänä elokuuta 1990, 28 päivänä joulukuuta 1990, 15 päivänä 
helmikuuta 1991 ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetuilla laeilla (659/89, 1194/89, 657/90, 721/90, 
1333/90, 341/91 ja 1072/91), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike 
muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla ja 28 päivänä huhtikuuta 1989 
annetulla lailla (356/89) sekä 15 §, 47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänä 
joulukuuta 1990 annetussa laissa, seuraavasti: 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa t01sm säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat varus
tettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaisel
le annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöy-

täkirjanote, joka voimassa olevien säännösten 
mukaan on varsinaisena toimituskirjana annet
tava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, 
kultakin sivulta: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 ......................... . 

mk 
50,-
37,-
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3 
4 
5 
6 

28,-
12,-
10,-
7,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, väli
päätös, joka on viranomaiselle annettuun asia
kirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä mää
räystä takavarikosta tai muusta virka-aputoi
mesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mai
nittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä ...................... . 
3--4 ······················· 
5-6 ······················· 

mk 
12,-
10,-
7-, 

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 § 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 415 markkaa; 
b) päätökset verotusta taikka valtiolle tai 

kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa 
koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus 
koskee verotuksen tai maksuunpanon alenta
mista vähintään 400 markan määrällä tai vä
hintään 5 000 veroäyrillä, 360 markkaa, muul
loin 175 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 175 markkaa sekä muiden vi
ranomaisten 415 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen 92 markkaa, 
avioliiton solmimista 250 markkaa ja muut 840 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiit
tiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa, taikka päätökset, joilla ulko-

maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemaUo
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 175 markkaa; 

g) jäljennökset 25 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 140 markkaa; 
b) jäljennökset 25 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 

perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemi
sesta kruununtaloon 42 markkaa; 

b) jäljennökset 14 markkaa. 

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: 

Ajokortti: 
1) A ** ** **-, * B* ** **-, * BE** **-, 

A B* ** **-, A BE** **-, * B* C* **-, 
A B* C* **-, * BE C* **-, A BE C* **-, 
* BE CE**-, A BE CE**-, * B* C* D*-, 
A B* C* D*-, * BE C* D*-, A BE C* D*-, 
* BE CE DE- ja A BE CE DE-luokan ajokort
ti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäi
sen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen 
auton ajokortti, 460 markkaa; 

2) T-luokan ajokortti 160 markkaa; 
3) T-luokan ajokortin muuttaminen muuksi 

kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 300 
markkaa; 

4) ajokortin muuttaminen muuksi ylemmän 
luokan ajokortiksi kuin lyhytaikaiseksi auton 
ajokortiksi 160 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen tai henkilötunnuksen muu
toksen johdosta annettu, 160 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 160 mark
kaa; 

7) liikenneopettajalupa 160 markkaa; 
8) henkilöauton ammattiajoluvan ja liiken

neopettajaluvan kaksoiskappale 80 markkaa. 
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Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 
enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustetta
va vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan sosiaali- ja terveyshallituksen har
kinnasta riippuen, vähintään 4 200 ja enintään 
70 000 markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 
1) milloin opetusta saadaan antaa vain 

moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia 
varten, 1 400 markkaa; 

2) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia 
varten, 2 500 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös: 
1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 

18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekisteri
keskuksen harkinnan mukaan vähintään 140 ja 
enintään 1 400 markkaa; 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 600 markkaa; 

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

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi 
todellisen viran sitä seuraamatta annetaan: 

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 120 ja enintään 115 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 175 ja enintään 460 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 
580 ja enintään 5 800 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, enin
tään 13 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 270 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 14 ja enintään 
2 300 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnan 
mukaan, vähintään 290 ja enintään 5 800 
markkaa. · 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 690 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 400 markkaa. 

Lastiviivakirja 140 markkaa ja sen uudista
minen 60 markkaa. 

Liikenne lupa: 
1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 

luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 840 ja enintään 14 000 
markkaa; 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kui
tenkin 105 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
105 markkaa; 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 920 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
840 markkaa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 840 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 840 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

1) milloin opetusta annetaan autolla, 105 
markkaa; 

2) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 60 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten: 

1) enintään vuodeksi 130 markkaa; 
2) enintään viideksi vuodeksi 250 markkaa; 
3) enintään kymmeneksi vuodeksi 370 mark

kaa; 
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4) seuruepassi 35 markkaa henkilöltä. 
Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio

neuvoston määräysten mukaan, vähintään 140 
ja enintään 5 800 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 1 400 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 4--6 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston pe
rustamiseen 1 400 markkaa; 

3) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeu
desta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut suo
malaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin 
viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 400 markkaa; 

4) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeis
tä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvo
paperinvälitysliikkeen, sijoitusrahastolaissa 
( 480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön tai rahoitus
toimintalaissa ( / ) tarkoitetun luottolai
toksen toiminnan harjoittamiseen: 

a) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetun luottolaitoksen perustamiseen 
255 000 markkaa; 

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 
50 000 markkaa; 

c) rahastoyhtiön perustamiseen 25 500 mark
kaa; 

d) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetun luottolaitoksen sivukonttorin tai 
arvopaperinvälitysliikkeen toimipaikan perus
tamiseen ulkomaille 43 000 markkaa; 

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin 
perustamiseen Suomessa 43 000 markkaa; 

t) talletuspankille tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetulle luottolaitokselle sijoittaa ulko
maisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, 
osuuksiin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopa
perinvälitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvo
paperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön 
osakkeisiin ja osuuksiin ja muihin osakkuuk
siin, 14 000 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, 

suoritettava leimaveroa 840 markkaa kultakin 
sekä suomen- että ruotsinkielisen säädösko
koelman sivulta, jolle päätös on painettu. 

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 65 000 
markkaa ja vakuutusliikettä koskevan toimilu
van laajentamiseen tai jatkamiseen 32 000 
markkaa; 

6) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas

taan käytettävänä olevan raha-automaatio tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tio tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin a ja b kohdassa 
tarkoitetun automaatio tai siihen verrattavan 
laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, 
maaliinammunta-automaatio taikka pallo- tai 
muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taita
vuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämi
seen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin erikseen vähintään 50 markkaa ja enintään 
1 300 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen 
osalta. 

Kun 6 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, ei tältä 
osalta mene muuta kuin 6 §:ssä säädetty leima
vero. 

7) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien taikka sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 
1 000 kV A:n, 60 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 36 penniä; 
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yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 32 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien säh
köasemien jokaiselta kV A:lta sama maksu, 
kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjaki
lometriltä, 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 92 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 2 markkaa; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 6 markkaa; 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 10 
markkaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

8) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
4 700 markkaa; 

9) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 12 markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 105 ja enintään 370 markkaa; 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 370 ja enintään 1 750 markkaa; 

10) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
58 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 460 000 markkaa; 

11) arvo-osuusrekisterin pitämiseen 34 500 
markkaa. 

Milloin 9 kohdassa tarkoitettu lupa myön
netään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöi
hin määräajaksi, päätös on varustettava ensim
mäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 22 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 7 markan suuruisella 
leimalla. 

Rasitustodistus 115 markkaa. 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 

30 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote anne
taan atk-rekisterilomakkeena, 30 markkaa si
vulta sekä säätiörekisteristä 60 markkaa; 

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 
70 markkaa; 

3) kaupparekisteristä 70 markkaa sekä rekis
teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä 
kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette
losta 70 markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
30 markkaa arkilta ja, jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 30 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekis
teristä ja kaivosrekisteristä 65 markkaa arkilta; 

6) sijoitusrahastorekisteristä 70 markkaa ar
kilta. 

Säätiöasiat: 
1) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen 

vahvistaminen 700 markkaa; 
sulautumissuostumuksen antaminen ja vas

taanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvis
taminen 700 markkaa; 

sulautumissuostumuksen antaminen ja uu-
den säätiön sääntöjen vahvistaminen 700 mark
kaa; 

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 460 
markkaa; 

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamis
luvan antaminen 350 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 
koneen, nosto- tai kuljetusvälineen taikka 

muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen 
hyväksyminen, 280 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/ 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään 190 ja enintään 
3 800 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta 10 markkaa, kuitenkin vähintään 10 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdisty ksen, potilasvakuu tus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 22 markkaa. 
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Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa
laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riip
puen, harkinnan mukaan enintään 840 mark
kaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on 
enintään 18x25 cm, 7 markkaa sivulta sekä 
valokopio, jonka koko on enintään 36x25 cm, 
10 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko 
on suurempi kuin 36x25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 1 markka kultakin neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 100 
markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voi
daan käyttää työpiirustuksina uusissakin ra
kennustöissä, ja vähintään 36 markkaa muista 
piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää 
vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suo
ritettava edellisessä kappaleessa mainitusta va
lokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

standardikokoa 
1) A4 
2) A 3 
3) A2 
4) A 1 
5) suurempi kuin A 1 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

mk 
22,-
28,-
50,-
79,-

1,40 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianasaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13x 18 cm, 18 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 36 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja 
enintään 2 500 markkaa tai, jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 
markkaa ja enintään 8 000 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 290 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen 
velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suori
tetaan vain yhdestä todistuksesta. 

13§ 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esit

tää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeu
delle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai 
vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 
4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai 
sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla 
seuraavin määrin: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 
5 

14 § 

mk 
17,-
12,-
7,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil

moitus 350 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 1 400 markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osa
keyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 400 
markkaa ja muu muutosilmoitus 280 markkaa. 

Warrantti, 50 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 
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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, rahoitustoimintalaissa tar
koitettujen luottolaitosten, arvopaperinvälitys
liikkeiden, vakuutuslaitosten ja ulkomaisten 
luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttorei
den toistensa maksettaviksi asettamat vekselit. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoi
tetulle luottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, 
eläkelaitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, 
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle 
sivukonttorille tai muulle lainausliikettä har
joittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, 
mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai 
maksua haettaessa suoritettu niin paljon leima
veroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman 
suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta 
seuraavin määrin: 

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

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 1991 

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadit
taessa 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 
kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspan
kille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luot
tolaitokselle tai ulkomaisen luottolaitoksen 
Suomessa olevalle sivukonttorille annetaan lai
nasta, joka on myönnetty valtion varoista tai 
rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista 
lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta 
vapaa, jonka osuuspankki antaa osuuspank
kien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Kes
kuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpank
kien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Kes
kus-Osake-Pankille tai liikepankki, Postipankki 
Oy tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
oleva sivukonttori liikepankkien ja Postipankki 
Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leima
verosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat 
kansaneläkelaitoksen varoista asunnonraken
nustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maa
seutuelinkeinolain mukaan myönnettyjä laino
ja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja 
tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnet
tyjä lainoja. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1992. Lakia sovelletaan sellaiseen 

toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on 
tehty lain tultua voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
leimaverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 

momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet, 15 §, 
47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Warranttia koskeva nimike 2 päivänä 
joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), 10 §muutettuna mainitulla 2 päivänäjoulukuuta 1988 
annetulla lailla sekä 14 päivänä heinäkuuta 1989, 22 päivänä joulukuuta 1989, 16 päivänä 
heinäkuuta 1990, 24 päivänä elokuuta 1990, 28 päivänä joulukuuta 1990, 15 päivänä helmikuuta 
1991 ja 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetuilla laeilla (659/89, 1194/89, 657/90, 721/90, 1333/90, 
341/91 ja 1072/91), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike muutettuna 
mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla ja 28 päivänä huhtikuuta 1989 annetulla 
lailla (356/89) sekä 15 §, 47 §:n 1 momentti ja 51 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänäjoulukuuta 
1990 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Mikäli ei tassa laissa tmsm säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat varus
tettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaisel
le annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöy
täkirjanote, joka voimassa olevien säännösten 
mukaan on varsinaisena toimituskirjana annet
tava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, 
kultakin sivulta: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 , ......................... . 
3 ......................... . 
4 ·························· 
5 ......................... . 

6 ·························· 

mk 
43,-
32,-
24,-
10,-
9,-
6,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, väli
päätös, joka on viranomaiselle annettuun asia
kirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä mää
räystä takavarikosta tai muusta virka-aputoi
mesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mai
nittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä ...................... . 
3--4 ...................... . 
5--6 ······················· 

2 311331D 

mk 
10,-
9,-
6,-

Ehdotus 

6 § 
Mikäli ei tässä laissa tmsm säädetä, on 

kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuulu
van viranomaisen antamat toimituskirjat varus
tettava leimalla seuraavin määrin: 

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai 
muu toimituskirja eri paperille tai viranomaisel
le annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöy
täkirjanote, joka voimassa olevien säännösten 
mukaan on varsinaisena toimituskirjana annet
tava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, 
kultakin sivulta: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 , ......................... . 
3 ......................... . 

4 ·························· 
5 ......................... . 

6 ..... ····················· 

mk 
50,-
37,-
28,-
12,-
10,-
7,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viran
omaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, väli
päätös, joka on viranomaiselle annettuun asia
kirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä mää
räystä takavarikosta tai muusta virka-aputoi
mesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mai
nittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, 
myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta: 

1-2 ryhmässä ...................... . 
3--4 ...................... . 
5--6 ······················· 

mk 
12,-
10,-
7,-
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Voimassa oleva laki 

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 § 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 360 markkaa; 
b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kun

nalle tulevien maksujen maksuunpanoa koske
vissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee 
verotuksen tai maksuunpanon alentamista vä
hintään 400 markan määrällä tai vähintään 
5 000 veroäyrillä, 310 markkaa, muulloin 150 
markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 150 markkaa sekä muiden vi
ranomaisten 360 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 80 markkaa, 
avioliiton solmimista, 220 markkaa ja muut 
730 markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiit
tiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 200 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemaUo
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 150 markkaa; sekä 

g) jäljennökset 20 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 120 markkaa; 
b) jäljennökset 20 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 

perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemi-

Ehdotus 

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuo
mioistuimen osalta koskee vain muita kuin 
työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja. 

8 § 
Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron 

lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat 
varustettava lisäleimalla seuraavin määrin: 

1 ryhmässä: 
a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätök

set riita-asioissa 415 markkaa; 
b) päätökset verotusta taikka valtiolle tai 

kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa 
koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus 
koskee verotuksen tai maksuunpanon alenta
mista vähintään 400 markan määrällä tai vä
hintään 5 000 veroäyrillä, 360 markkaa, muul
loin 175 markkaa; 

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministe
riön päätökset 175 markkaa sekä muiden 
viranomaisten 415 markkaa; 

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne 
koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta 
päästä oppilaaksi oppilaitokseen 92 markkaa, 
avioliiton solmimista 250 markkaa ja muut 840 
markkaa; 

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalais
ten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä 
yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiit
tiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulko
maalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen 
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankki
toimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) 
tarkoitettu lupa, taikka päätökset, joilla ulko
maalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyh
tiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia 
näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 
markkaa; 

f) päätökset muihin edellä mainitsemaUo
miin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaus
hakemusta, 175 markkaa; 

g) jäljennökset 25 markkaa. 

2 ryhmässä: 
a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja vali

tusasioissa 140 markkaa; 
b) jäljennökset 25 markkaa. 

3 ryhmässä: 
a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset 

perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemi-
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Voimassa oleva laki 

sesta kruununtaloon 36 markkaa; 
b) jäljennökset 12 markkaa. 

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: 

Ajokortti: 
1) A ** ** **-, * B* ** **-, * BE** **-, 

A B* ** **-, A BE** **-, * B* C* **-, 
A B* C* **-, * BE C* **-, A BE C* **-, 
* BE CE**-, A BE CE**-, * B* C* D*-, 
A B* C* D*-, * BE C* D*-, A BE C* D*-, 
* BE CE DE- ja A BE CE DE-luokan ajokort
ti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäi
sen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen 
auton ajokortti, 400 markkaa; 

2) T-luokan ajokortti 140 markkaa; 
3) T -luokan ajokortin muuttaminen muuksi 

kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 260 
markkaa; 

4) ajokortin muuttaminen muuksi ylemmän 
luokan ajokortiksi kuin lyhytaikaiseksi auton 
ajokortiksi 140 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen tai henkilötunnuksen muu
toksen johdosta annettu, 140 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 140 mark
kaa· 

7) liikenneopettajalupa 140 markkaa; ja 
8) henkilöauton ammattiajoluvan ja liiken

neopettajaluvan kaksoiskappale 70 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustetta
va vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan sosiaali- ja terveyshallituksen har
kinnasta riippuen, vähintään 3 650 ja enintään 
61 000 markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 
a) milloin opetusta saadaan antaa vain 

moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia 
varten, 1 200 markkaa; sekä 

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia 
varten, 2 200 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös: 
1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 

18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekisteri-

Ehdotus 

sesta kruununtaloon 42 markkaa; 
b) jäljennökset 14 markkaa. 

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: 

Ajokortti: 
1) A ** ** **-, * B* ** **-, * BE** **-, 

A B* ** **-, A BE** **-, * B* C* **-, 
A B* C* **-, * BE C* **-, A BE C* **-, 
* BE CE**-, A BE CE**-, * B* C* D*-, 
A B* C* D*-, * BE C* D*-, A BE C* D*-, 
* BE CE DE- ja A BE CE DE-luokan ajokort
ti, ei kuitenkaan kuljettajaopetuksen ensimmäi
sen vaiheen jälkeen annettava lyhytaikainen 
auton ajokortti, 460 markkaa; 

2) T-luokan ajokortti 160 markkaa; 
3) T-luokan ajokortin muuttaminen muuksi 

kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 300 
markkaa; 

4) ajokortin muuttaminen muuksi ylemmän 
luokan ajokortiksi kuin lyhytaikaiseksi auton 
ajokortiksi 160 markkaa; 

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan 
nimenmuutoksen tai henkilötunnuksen muu
toksen johdosta annettu, 160 markkaa; 

6) henkilöauton ammattiajolupa 160 mark
kaa; 

7) liikenneopettajalupa 160 markkaa; 
8) henkilöauton ammattiajoluvan ja liiken

neopettajaluvan kaksoiskappale 80 markkaa. 
Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan 

enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustetta
va vain puolella edellä säädetystä leimasta. 

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuu
den mukaan sosiaali- ja terveyshallituksen har
kinnasta riippuen, vähintään 4 200 ja enintään 
70 000 markkaa. 

Autokoulunpitolupa: 
1) milloin opetusta saadaan antaa vain 

moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia 
varten, 1 400 markkaa; 

2) milloin opetusta saadaan antaa auton ja 
muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia 
varten, 2 500 markkaa. 

Autorekisterikeskuksen päätös: 
1) moottoriajoneuvoverosta annetun lain 

18 §:ssä tarkoitettu ennakkotieto, autorekisteri-
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keskuksen harkinnan mukaan vähintään 120 ja 
enintään 1 200 markkaa; 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisteriki1pien antamisesta 4 000 markkaa; sekä 

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

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi 
todellisen viran sitä seuraamatta annetaan: 

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 100 ja enintään 100 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 150 ja enintään 400 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 
500 ja enintään 5 000 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 
11 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 230 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 12 ja enintään 
2 000 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta 
riippuen, vähintään 250 ja enintään 5 000 
markkaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 600 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 200 markkaa. 

Lastiviivakirja 120 markkaa ja sen uudista
minen 50 markkaa. 

Liikenne lupa: 
1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 

luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 730 ja enintään 12 000 
markkaa; 

Ehdotus 

keskuksen harkinnan mukaan vähintään 140 ja 
enintään 1 400 markkaa; 

2) erityisen rekisteritunnuksen sisältävien re
kisterikilpien antamisesta 4 600 markkaa; 

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

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi 
todellisen viran sitä seuraamaita annetaan: 

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 120 ja enintään 115 000 markkaa; 

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verratta
vassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai 
kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan 
vähintään 175 ja enintään 460 000 markkaa. 

Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 
ja enintään 5 800 markkaa, tai milloin se 
annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yh
teisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisöl
le, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä 
omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, enin
tään 13 000 markkaa. 

Kansallisuuskirja 270 markkaa. 
Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut 

maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai 
maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen 
koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta 
riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsäta
lousministeriön päätöksellä määrätään, kulta
kin karttalehdeltä vähintään 14 ja enintään 
2 300 markkaa. 

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoite
tun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnan 
mukaan, vähintään 290 ja enintään 5 800 mark
kaa. 

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen 
antama, 690 markkaa vuodelta, jos se oikeut
taa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, 
muutoin 1 400 markkaa. 

Lastiviivakirja 140 markkaa ja sen uudista
minen 60 markkaa. 

Liikenne lupa: 
1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten 

luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 840 ja enintään 14 000 
markkaa; 
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2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 500 ja enintään 6 400 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kui
tenkin 90 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
90 markkaa; sekä 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 800 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
730 markkaa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 730 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 730 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

a) milloin opetusta annetaan autolla, 90 
markkaa; sekä 

b) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 50 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten: 

1) enintään vuodeksi 100 markkaa; 
2) enintään viideksi vuodeksi 200 markkaa; 
3) enintään kymmeneksi vuodeksi 300 mark

kaa; sekä 
4) seuruepassi 30 markkaa henkilöltä. 
Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio

neuvoston määräysten mukaan, vähintään 120 
ja enintään 5 000 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 1 200 markkaa; 

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

Ehdotus 

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista var
ten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan 
mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 mark
kaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn 
henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kui
tenkin 105 markkaa; 

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä 
varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 
105 markkaa; 

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 920 
markkaa kultakin ajoneuvolta. 

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään 
ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväk
syttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroi
suudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 
840 markkaa. 

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaa
laisen siihen perustuva oleskelulupa pitenne
tään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan 
mukaan enintään 840 markkaa. 

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa mer
kitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta 
hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vasta
vuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan 
enintään 840 markkaa. 

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista 
varten: 

1) milloin opetusta annetaan autolla, 105 
markkaa; 

2) milloin opetusta annetaan muulla moot
toriajoneuvolla, 60 markkaa. 

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kan-
salaiselle ulkomaille tehtävää matkaa varten: 

1) enintään vuodeksi 130 markkaa; 
2) enintään viideksi vuodeksi 250 markkaa; 
3) enintään kymmeneksi vuodeksi 370 mark

kaa; 
4) seuruepassi 35 markkaa henkilöltä. 
Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtio

neuvoston määräysten mukaan, vähintään 140 
ja enintään 5 800 markkaa. 

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, 
jolla myönnetään lupa tai oikeus: 

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, omistaa tai hallita 
kiinteistöä 1 400 markkaa; 

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle 
muun kuin 4--6 kohdassa mainitun elinkeinon 
harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston pe
rustamiseen 1 400 markkaa; 
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2 a) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen määräys, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeu
desta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain (219/39) 2 §:ssä tarkoi
tetut suomalaiset yhteisöt saavat omistaa enem
män kuin viidesosan mutta enintään kaksi 
viidesosaa yhtiön osakkeista, 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 muutta
miseen liikepankiksi 220 000 markkaa; 

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 
43 000 markkaa; 

c) rahastoyhtiön perustamiseen 22 000 mark
kaa; 

d) kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdis
tyksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 
22 000 markkaa ja talletuspankin sivukonttorin 
tai arvopaperinvälitysliikkeen toimipaikan pe
rustamiseen 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, 
suoritettava leimaveroa 730 markkaa kultakin 
sekä suomen- että ruotsinkielisen säädösko
koelman sivulta, jolle päätös on painettu. 

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

5) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas

taan käytettävänä olevan raha-automaatin tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona rahaa taikka 

Ehdotus 

3) ottaa yhtiön yhtiöjärjestykseen maarays, 
että ulkomaalaiset ja ulkomaiset yhteisöt sekä 
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeu
desta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja 
osakkeita annetun lain 2 §:ssä tarkoitetut suo
malaiset yhteisöt saavat omistaa enemmän kuin 
viidesosan mutta enintään kaksi viidesosaa 
yhtiön osakkeista, 1 400 markkaa; 

4) pankkiliikkeen, arvopaperinvälitysliikkeis
tä annetussa laissa (499/89) tarkoitetun arvo
paperinvälitysliikkeen, sijoitusrahastolaissa 
(480/87) tarkoitetun rahastoyhtiön tai rahoitus
toimintalaissa ( / ) tarkoitetun luottolai
toksen toiminnan harjoittamiseen: 

a) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetun luottolaitoksen perustamiseen 
255 000 markkaa; 

b) arvopaperinvälitysliikkeen perustamiseen 
50 000 markkaa; 

c) rahastoyhtiön perustamiseen 25 500 mark
kaa; 

d) talletuspankin tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetun luottolaitoksen sivukonttorin tai ar
vopaperinvälitysliikkeen toimipaikan perusta
miseen ulkomaille 43 000 markkaa; 

e) ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin 
perustamiseen Suomessa 43 000 markkaa; 

f) talletuspankille tai rahoitustoimintalaissa 
tarkoitetulle luottolaitokselle sijoittaa ulkomais
ten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, 
osuuksiin ja muihin osakkuuksiin sekä arvopa
perinvälitysliikkeelle sijoittaa ulkomaisen arvo
paperinvälitystoimintaa harjoittavan yhteisön 
osakkeisiin ja osuuksiin ja muihin osakkuuk
siin, 14 000 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, 
suoritettava leimaveroa 840 markkaa kultakin 
sekä suomen- että ruotsinkielisen säädösko
koelman sivulta, jolle päätös on painettu. 

5) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 65 000 
markkaa ja vakuutusliikettä koskevan toimilu
van laajentamiseen tai jatkamiseen 32 000 
markkaa; 

6) yleisiin huvituksiin: 
a) huvitusta varten valmistetun, maksua vas

taan käytettävänä olevan raha-automaatin tai 
muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyt
tämisestä voi saada voittona rahaa taikka 
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rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tio tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin edellä a ja b koh
dassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrat
tavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysauto
maatin, maaliinammunta-automaatin taikka 
pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitä
miseen; tai 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen 
taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen 
pitämiseen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin erikseen vähintään 45 markkaa ja enintään 
1 100 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen 
osalta. 

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön 
tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty 
leimavero. 

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kV A), enintään 
1 000 kVA:n, 50 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n 
edellisen lisäksi 31 penniä; sekä 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 28 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien säh
köasemien jokaiselta kV A:lta sama maksu, 
kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröirui
sestä on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjaki
lometriltä, 

Ehdotus 

rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia peli
merkkejä; 

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, 
maksua vastaan käytettävänä olevan automaa
tin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, 
jonka käyttämisestä voi saada voittona tava
raa; 

c) huvitusta varten maksua vastaan käytet
tävänä olevan muun kuin a ja b kohdassa 
tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan 
laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, 
maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai 
muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; 

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaan
heiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun 
niihin verrattavan huvitusta varten maksua 
vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpai
lun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin 
a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taita
vuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämi
seen, 

valtioneuvoston määräysten mukaan kusta
kin erikseen vähintään 50 markkaa ja enintään 
1 300 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen 
osalta. 

Kun 6 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus 
myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero 
jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, ei tältä 
osalta mene muuta kuin 6 §:ssä säädetty leima
vero. 

7) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi 
rekisteröintiin: 

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimi
sestä: 

sähköaseman koneiden, joko generaattorien 
tai muuntajien taikka sähköaseman muuntajien 
tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaet
tavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jo
kaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 
1 000 kVA:n, 60 penniä; 

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kV A:n 
edellisen lisäksi 36 penniä; 

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 32 penniä; 
b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston 

rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien säh
köasemien jokaiselta kV A:lta sama maksu, 
kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröirui
sestä on säädetty; ja sen lisäksi 

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien 
välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjaki
lometriltä, 
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enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 80 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 1 markka 70 penniä; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 5 markkaa 50 penniä; sekä 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 9 mark
kaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
4 100 markkaa; 

8) usean huvilaisuuden toimeenpanemiseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 10 markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 90 ja enintään 320 markkaa; 
sekä 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 320 ja enintään 1 500 markkaa 

9) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
50 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 400 000 markkaa; sekä 

10) arvo-osuusrekisterin pitämiseen 30 000 
markkaa. 

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myön
netään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöi
hin määräajaksi, päätös on varustettava ensim
mäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 19 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 6 markan suuruisella 
leimalla. 

Rasitustodistus 100 markkaa. 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 

24 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote anne
taan atk-rekisterilomakkeena, 24 markkaa si
vulta sekä säätiörekisteristä 50 markkaa; 

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 
60 markkaa; 

3) kaupparekisteristä 60 markkaa sekä rekis
teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä 

Ehdotus 

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 92 
penniä; 

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 2 markkaa; 

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellis
jännitteisiltä 6 markkaa; 

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 10 
markkaa; 

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vas
taavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä 
edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen 
tarpeiston rekisteröimismaksuksi; 

8) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 
4 700 markkaa; 

9) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen: 
a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin 

alueella 12 markkaa kustakin päätökseen sisäl
tyneestä tilaisuudesta; 

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 105 ja enintään 370 markkaa; 

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien 
laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viran
omaisen harkinnan mukaan, joka luvan myön
tää, vähintään 370 ja enintään 1 750 markkaa 

10) optiopörssitoiminnan harjoittamiseen 
58 000 markkaa ja optiokauppojen selvitystoi
minnan harjoittamiseen 460 000 markkaa; 

11) arvo-osuusrekisterin pitämiseen 34 500 
markkaa. 

Milloin 9 kohdassa tarkoitettu lupa myön
netään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöi
hin määräajaksi, päätös on varustettava ensim
mäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 22 
markan sekä kultakin seuraavalta kalenteri
kuukaudelta tai sen osalta 7 markan suuruisella 
leimalla. 

Rasitustodistus 115 markkaa. 

Rekisteriote: 
1) alusrekisteristä ja eläkesäätiörekisteristä 

30 markkaa arkilta tai, jos rekisteriote anne
taan atk-rekisterilomakkeena, 30 markkaa si
vulta sekä säätiörekisteristä 60 markkaa; 

2) muista patentti- ja rekisterihallituksessa 
pidetyistä rekistereistä kuin kaupparekisteristä 
70 markkaa; 

3) kaupparekisteristä 70 markkaa sekä rekis
teritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä 
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kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette
losta 60 markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
24 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 24 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekis
teristä ja kaivosrekisteristä 55 markkaa arkilta; 
sekä 

6) sijoitusrahastorekisteristä 60 markkaa ar
kilta. 

Säätiöasiat: 
1) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen 

vahvistaminen 600 markkaa; 
sulautumissuostumuksen antaminen ja vas

taanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvis
taminen 600 markkaa; 

sulautumissuostumuksen antaminen ja uu-
den säätiön sääntöjen vahvistaminen 600 mark
kaa· 

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 400 
markkaa; sekä 

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamis
luvan antaminen 300 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 
koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi 

muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen 
hyväksyminen, 240 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/ 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään 165 ja enintään 
3 300 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta 9 markkaa, kuitenkin vähintään 9 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 19 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa-

3 3!!331D 

Ehdotus 

kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluette
losta 70 markkaa; 

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten 
yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 
30 markkaa arkilta ja, jos ote annetaan atk
rekisterilomakkeena, 30 markkaa sivulta; 

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekis
teristä ja kaivosrekisteristä 65 markkaa arkilta; 

6) sijoitusrahastorekisteristä 70 markkaa ar
kilta. 

Säätiöasiat: 
l) perustamisluvan antaminen ja sääntöjen 

vahvistaminen 700 markkaa; 
sulautumissuostumuksen antaminen ja vas

taanottavan säätiön sääntömuutoksen vahvis
taminen 700 markkaa; 

sulautumissuostumuksen antaminen ja uu-
den säätiön sääntöjen vahvistaminen 700 mark
kaa; 

2) sääntömuutoksen vahvistaminen 460 
markkaa; 

3) sulautumissuostumuksen tai lakkauttamis
luvan antaminen 350 markkaa. 

Teknisen laitteen hyväksyminen: 
koneen, nosto- tai kuljetusvälineen taikka 

muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen 
hyväksyminen, 280 markkaa. 

Tietosuojalautakunnan päätös, jolla lauta
kunta on antanut henkilöstörekisterilain (471/ 
87) 22 tai 37 §:n mukaisen luvan, lautakunnan 
harkinnan mukaan, vähintään J90 ja enintään 
3 800 markkaa. 

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

1) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai 
otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viran
omaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, 
kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todis
tamiselta JO markkaa, kuitenkin vähintään JO 
markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta; 

2) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa 
liikennevakuutusyhdistyksen, potilasvakuutus
yhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurva
keskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittä
jien eläkelaitoksen nimi, 22 markkaa. 

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus 
leimataan niin kuin saman viranomaisen pää
tös, ei kuitenkaan lisäleimalla. 

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaa-
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laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riip
puen, harkinnan mukaan enintään 730 mark
kaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on 
enintään 18x25 cm, 6 markkaa sivulta sekä 
valokopio, jonka koko on enintään 36x25 cm, 
9 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on 
suurempi kuin 36x25 cm, on leimaveroa suori
tettava 90 penniä kultakin neliödesimetriltä tai 
sen osalta, kuitenkin vähintään 90 markkaa 
silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyt
tää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, 
ja vähintään 31 markkaa muista piirustuksista, 
joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen 
täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suo
ritettava edellisessä kappaleessa mainitusta va
lokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

standardikokoa 
1) A4 
2) A 3 
3) A2 
4) A 1 
5) suurempi kuin A 1 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

mk 
19,-
24,-
43,-
68,-

1,20 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13x18 cm, 15 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 31 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja 
enintään 2 500 markkaa tai, jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 
markkaa ja enintään 8 000 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 250 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen 
velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suori-

Ehdotus 

laisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn hen
kilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun 
muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riip
puen, harkinnan mukaan enintään 840 mark
kaa. 

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitus
ta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on 
enintään 18x25 cm, 7 markkaa sivulta sekä 
valokopio, jonka koko on enintään 36x25 cm, 
JO markkaa sivulta. Milloin valokopion koko 
on suurempi kuin 36x25 cm, on leimaveroa 
suoritettava 1 markka kultakin neliödesimetril
tä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 100 
markkaa silta- ja 1ossipiirustuksista, joita voi
daan käyttää työpiirustuksina uusissakin ra
kennustöissä, ja vähintään 36 markkaa muista 
piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää 
vain asiakirjojen täydentämiseen. 

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattiko
neella otettuna negatiivina tai filmirainasta 
suurennettuna positiivina, on leimaveroa suo
ritettava edellisessä kappaleessa mainitusta va
lokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinker
tainen määrä. 

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaus
hallituksen, maanmittauskonttorin tai maan
mittaustoimiston antama, kun se on 

standardikokoa 
1) A4 
2) A 3 
3) A2 
4) A 1 
5) suurempi kuin A 1 

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta. 

mk 
22,-
28,-
50,-
79,-

1,40 

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä 
tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan 
enintään 13x18 cm, 18 markkaa sekä, milloin 
koko on sanottua suurempi, 36 markkaa. 

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen 
harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja 
enintään 2 500 markkaa tai, jos se annetaan 
ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taik
ka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka 
oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
on harkinnasta riippuvainen, vähintään 5 000 
markkaa ja enintään 8 000 markkaa. 

Yrityskiinnitysasiassa velkakirjaan merkittä
vä todistus 290 markkaa. Kun samassa asiassa 
todistus merkitään useampaan kuin yhteen 
velkakirjaan, tässä tarkoitettu leimavero suori-
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tetaan vain yhdestä todistuksesta. 

13§ 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esit

tää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeu
delle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai 
vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 
4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai 
sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla 
seuraavin määrin: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 ·························· 
5 ......... 000 •••• 0 00 ••• 00 •• 

14 § 

mk 
15,-
10,-
6,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil

moitus 300 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 600 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 1 200 markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osa
keyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 200 
markkaa ja muu muutosilmoitus 240 markkaa. 

W arrantti, 40 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 

Ehdotus 

tetaan vain yhdestä todistuksesta. 

13§ 
Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esit

tää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeu
delle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai 
vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15 §:ssä sekä 
4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai 
sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla 
seuraavin määrin: 

1 ryhmässä ......................... . 
2 " 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 § 

mk 
17,-
12,-
7,-

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoi
tuksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta va
paat, peritään leimavero seuraavin määrin: 

Ilmoitus kaupparekisteriin: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusil

moitus 350 markkaa, avoimen yhtiön sekä 
kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mark
kaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoi
tus 1 400 markkaa; 

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuus
kunnan sääntöjen muuttamista, avoimen yh
tiön tai kommandiittiyhtiön muuttamista osa
keyhtiöksi sekä yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 400 
markkaa ja muu muutosilmoitus 280 markkaa. 

Warrantti, 50 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 
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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, hy
poteekkiyhdistysten, luotto-osakeyhtiöiden, ar
vopaperinvälitysliikkeiden, vakuutuslaitosten ja 
ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien 
sivukonttoreiden toistensa maksettaviksi aset
tamat vekselit. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
talletuspankille, kiinnitysluottopankille, hypo
teekkiyhdistykselle, vakuutuslaitokselle, eläke
laitokselle, arvopaperinvälitysliikkeelle, ulko
maisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivu
kanttorille tai muulle lainausliikettä harjoitta
valle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli 
siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua 
haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa 
kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruu
den mukaan kultakin täydeltä markalta seuraa
vin määrin: 

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

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadit
taessa 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 
kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspan
kille, luotto-osakeyhtiölle, kiinnityspankille, hy
poteekkiyhdistykselle tai ulkomaisen luottolai
toksen Suomessa olevalle sivukanttorille 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 

Ehdotus 

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, rahoitustoimintalaissa tar
koitettujen luottolaitosten, arvopaperinvälitys
liikkeiden, vakuutuslaitosten ja ulkomaisten 
luottolaitosten Suomessa olevien sivukonttorei
den toistensa maksettaviksi asettamat vekselit. 

47 § 
Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopi

mus on, kun se annetaan valtiokonttorille, 
talletuspankille, rahoitustoimintalaissa tarkoite
tulle luottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, elä
kelaitokselle, arvopaperinvijitysliikkeelle, ulko
maisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivu
kanttorille tai muulle lainausliik~tä harjoitta
valle laitokselle tai kassalle, leima'ttava, mikäli 
siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua 
haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa 
kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruu
den mukaan kultakin täydeltä markalta seuraa
vin määrin: 

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

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadit
taessa 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 
kunnalle, kunnalliselle rahastolle, talletuspan
kille, rahoitustoimintalaissa tarkoitetulle luotto
laitokselle tai ulkomaisen luottolaitoksen Suo
messa olevalle sivukanttorille annetaan lainas
ta, joka on myönnetty valtion varoista tai 
rahastoista saaduista varoista. Myös sellaista 
lainaa koskeva saamistodiste on leimaverosta 
vapaa, jonka osuuspankki antaa osuuspank-
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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 luottolaitok
sen Suomessa oleva sivukonttori liikepankkien 
ja Postipankki Oy:n vakuusrahastolle. Niin 
ikään ovat leimaverosta vapaat saamistodisteet, 
jotka koskevat kansaneläkelaitoksen varoista 
asunnonrakennustoimintaa varten myönnettyjä 
lainoja, maaseutuelinkeinolain mukaan myön
nettyjä lainoja, opintotukilaissa (28/72) tarkoi
tettuja lainoja tai Kehitysaluerahasto Oy:n 
varoista myönnettyjä lainoja. 

Ehdotus 

kien vakuusrahastolle tai Osuuspankkien Kes
kuspankki Oy:lle tai säästöpankki säästöpank
kien vakuusrahastolle tai Säästöpankkien Kes
kus-Osake-Pankille tai liikepankki, Postipankki 
Oy tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
oleva sivukonttori liikepankkien ja Postipankki 
Oy:n vakuusrahastolle. Niin ikään ovat leima
verosta vapaat saamistodisteet, jotka koskevat 
kansaneläkelaitoksen varoista asunnonraken
nustoimintaa varten myönnettyjä lainoja, maa
seutuelinkeinolain mukaan myönnettyjä laino
ja, opintotukilaissa (28/72) tarkoitettuja lainoja 
tai Kehitysaluerahasto Oy:n varoista myönnet
tyjä lainoja. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 1992. Lakia sovelletaan sellaiseen toimi
tuskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty lain 
tultua voimaan. 




