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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås att lagen angående stämpelskatt ändras så, att stadgandena
om stämpelskatt som skall betalas vid inregistreringen av elektricitetsverksfastigheter utgår,
samt att det stadgande som gäller trafiktillstånd ändras liksom även ordalydelsen i stadgandet om befrielse från stämpelskatt för utslag
i besvärsärende som avses i mentalvårdslagen.

Det föreslås ytterligare att fordringsbevis över
lån som avses i lagen om studiestöd för
högskolestuderande skall vara befriade från
stämpelskatt.
Avsikten är att lagen skall träda i kraft så
snart som möjligt efter att den har antagits och
blivit stadfåst.

MOTIVERING
l.

Nuläget och de föreslagna
ändringarna

1.1. Trafiktillstånd
Enligt lagen angående stämpelskatt, 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 §, uppbärs en
stämpelskatt på 105 mk för trafiktillstånd
gällande sådan personlinjetrafik som anslutits
till rätt till personbeställningstrafik. Enligt gällande lagstiftning beviljas inte längre tillstånd
för personlinjetrafik som anslutits till rätt till
personbeställningstrafik, och därför föreslås att
stadgandet skall utgå ur lagrummet.
1.2. Inregistrering av elektricitetsverksfastigheter
I lagen angående stämpelskatt, 7 punkten i
avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan
expedition i 10 § stadgas om stämpelskatt som
skall betalas vid inregistreringen av elektricitetsverksfastigheter. Genom företagsinteckningslagen (634/84), som trädde i kraft vid ingången av år 1986, upphävdes lagen om elektrici320457Y

tetsverksfastigheter (936/48). Enligt ikraftträdelsestadgandet i företagsinteckningslagen gällde en registrering av fastighet såsom elektricitetsverksfastighet samt registrering av tillbehör
fem år räknat från det företagsinteckningslagen
trädde i kraft. Eftersom denna tid gått ut,
föreslås att 7 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition i 10 §
lagen angående stämpelskatt upphävs såsom
obehövlig.
1.3. stämpelskatten för utslag i besvärsärende som avses i mentalvårdslagen
Enligt 12 § l mom. 56 punkten lagen angående stämpelskatt är utslag i besvärsärenden
som avses i 53 § sinnessjuklagen befriade från
stämpelskatt. Sinnessjuklagen (187 /52) har
upphävts genom mentalvårdslagen (1116/90),
som trädde i kraft den l januari 1991. Även
enligt denna lag får man i vissa fall överklaga
en sjukhusläkares beslut genom besvär hos
länsrätten eller social- och hälsostyrelsen, och
beslutet i besvärsärendet får överklagas hos
högsta förvaltningsdomstolen. I propositionen
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föreslås därför att 12 § l mom. 56 punkten
lagen angående stämpelskatt ändras i överensstämmelse med gällande lagstiftning.
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derande avsedda lån för ca 500 milj. mk. Om
man skulle erlägga stämpelskatt för fordringsbevisen över dessa lån, skulle stämpelskatten
årligen uppgå till ett belopp av 7,5 milj. mk.

1.4. studiestödet för högskolestuderande
Enligt 51 § lagen angående stämpelskatt är
bl.a. fordringsbevis över lån som avses i lagen
om studiestöd (28/72) befriade från stämpelskatt både då fordringsbevis utfärdas och då
inteckning söks. Genom lagen om studiestöd
för högskolestuderande (111 /92), som träder i
kraft den l juli 1992, har man reformerat det
studiestöd som beviljas dem som bedriver
högskolestudier. På studiestöd som beviljas för
sommarstudier tillämpas lagen redan från den
l juni 1992. De som studerar vid mellanstadieläroanstalt beviljas fortfarande studiestöd enligt lagen om studiestöd (28/72). Även enligt
lagen om studiestöd för högskolestuderande
utgör studielån för vilket beviljats statsborgen
en väsentlig del av studiestödet. Därför föreslås
att fordringsbevis över lån som avses i lagen
om studiestöd för högskolestuderande fogas till
den förteckning över fordringsbevis som är
befriade från stämpelskatt som ingår i 51 § l
mom. lagen angående stämpelskatt.

3. Ärendets beredning
Lagförslaget har beretts som tjänsteuppdrag.
4. Lagstiftningsordning
Eftersom det inte är fråga om ny eller ökad
skatt, bör lagförslaget behandlas i den ordning
som stadgas i 66 § riksdagsordningen.
5. Ikraftträdande

2. Propositionens ekonomiska
verkningar

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.
Lagen om studiestöd för högskolestuderande
tillämpas redan från den l juni 1992 på
studiestöd som beviljas för sommarstudier. Har
före denna lags ikraftträdande betalats
stämpelskatt för fordringsbevis över lån som
avses i lagen, skulle stämpelskatten returneras
tilllåntagare på ansökan som görs tilllänsskatteverket

Man beräknar att det årligen kommer att
beviljas i lagen om studiestöd för högskolestu-

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs
Riksdagen följande lagförslag:
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Lag
om ändring av lagen angående stämpelskatt
I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 7 punkten i avsnittet
Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december
1991 (1555/91), samt
ändras 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 §, 12 § l mom. 56 punkten och 51 § l mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 § i nämnda lag av den
20 december 1991, 12 § l mom. 56 punkten i lag av den l december 1978 (916/78) och 51§ l
mom. i lag av den 30 april 1992 (383/92), som följer:
IO§
Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som
uppvisats för myndighet skall, om de inte är
befriade från stämpelskatt, i stället för med
stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel
till följande belopp:

Trafiktillstånd:

2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt
prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mark,

12 §
Befriad från stämpelskatt är expedition:
i ärende, som berör:
så ock
56) utslag i besvärsärende, som avses i 24 §
mentalvårdslagen (1116/90);

51 §
Befriat från stämpelskatt, som skall betalas

då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks
är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller
ur någon statlig fond utges lån eller vilket
utfårdas till en kommun, kommunal fond,
depositionsbank, kreditinstitut som nämns i
lagen om finansieringsverksamhet eller till en
utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur
någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är
även ett fordringsbevis för ett sådant lån vilket
en säkerhetsfond som avses i 48 § lagen om
depositionsbankernas verksamhet (1268/90) beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts
filial som hör till säkerhetsfonden eller vilket en
bank eller ett utländskt kreditinstituts filial
beviljar sin säkerhetsfond eller vilket en andelsbank beviljar Andelsbankernas Centralbank
Ab eller vilket en sparbank beviljar Sparbankernas Centralaktiebank. Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel,
över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90), över lån som avses i
lagen om studiestöd (28/72) eller lagen om
studiestöd för högskolestuderande (111/92)
samt över lån som beviljats av Kera Ab:s medel
befriade från stämpelskfltt.
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Denna lag träder i kraft den
1992.
stämpelskatt, som innan denna lag träder i
kraft betalats för ett fordringsbevis över stu-
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dielån som avses i lagen om studiestöd för
högskolestuderande, returneras till låntagaren
på ansökan som görs till länsskatteverket

Helsingfors den 30 april 1992

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister Iiro Viinanen
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Bilaga

Lag
om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 7 punkten i avsnittet
Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december
1991 (1555/91), samt
ändras 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 §, 12 § l mom. 56 punkten och 51§ l mom.,
dessa lagrum sådana de lyder, 2 punkten i avsnittet Trafiktillstånd i 10 § i nämnda lag av den
20 december 1991, 12 § l mom. 56 punkten i lag av den l december 1978 (916/78) och 51 § l
mom. i lag av den 30 april 1992 (383/92), som följer:
Föreslagen lydelse

Gällande lydelse

IO§

Nedan nämnda expeditioner eller tillståndsbevis som har tecknats på en handling som
uppvisats för myndighet skall, om de inte är
befriade från stämpelskatt, i stället för med
stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel
till följande belopp:
Trafiktillstånd:
2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt
prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mark, för
bedrivande av personlinjetrafik som anslutits till
rätt till personbeställningstrafik likväl 105 mark,

2) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt
prövning av den myndighet som beviljar tillståndet, minst 580 och högst 7 400 mark,

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition varigenom beviljas tillstånd eller rätt:
7) att inregistrera en elektricitetsverks/astighet eller dess tillbehör:
a) beslut om inregistrering av elektricitetsverksfastighet
för varje kilovoltampere (kVA) av den sammanräknade nominella effekten hos en elektrisk
stations maskiner, antingen generatorer eller
omformare, eller hos transformatorer eller ackumulatorer vid en elektrisk station eller hos den
elektriska ström som distribueras genom en
elektrisk station, högst l 000 k VA, 60 penni,
över l 000 kVA men högst 10000 kVA,
ytterligare 36 penni,
över 10000 kVA, ytterligare 32 penni,
b) beslut om inregistrering av en elektricitetsverksfastighets tillbehör: för varje k VA vid

(7 punkten upphävs)
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

elektriska stationer som hör till tillbehöret,
samma avgift som ovan stadgas för inregistrering av elektricitetsverksfastighet och dessutom
för varje linjekilometer av de till huvudstationen antingen direkt eller genom förmedling av
understationer anslutna ledningarna,
högst l 000 volts nominell spänning 92 penni,
över l 000 och högst 25 000 volts nominell
spänning 2 mark,
över 25 000 och högst 60 000 volts nominell
spänning 6 mark,
över 60 000 volts nominell spänning JO mark,
c) beslut om avslag på inregistreringsansökan
på motsvarande sätt 50 procent av det belopp
som ovan stadgas såsom inregistreringsavgift för
en elektricitetsverksfastighet och dess tillbehör,
12 §
Befriad från stämpelskatt är expedition:
i ärende, som berör:
så ock
56) utslag i besvärsärende, som avses i 53§
sinnessjuklagen;

56) utslag i besvärsärende, som avses i 24 §
mentalvårdslagen ( 1116/90);

51§

51 §
Befriat från stämpelskatt, som skall betalas
då fordringsbevis utfårdas eller inteckning söks
är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller
ur någon statlig fond utges lån eller vilket
utfärdas till en kommun, kommunal fond,
depositionsbank, kreditinstitut som nämns i
lagen om finansieringsverksamhet eller till en
utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur
någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är
även ett fordringsbevis för ett sådant lån vilket
en säkerhetsfond som avses i 48 § lagen om
depositionsbankernas verksamhet (1268/90) beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts
filial som hör till säkerhetsfonden eller vilket en
bank eller ett utländskt kreditinstituts filial
beviljar sin säkerhetsfond eller vilket en andelsbank beviljar Andelsbankernas Centralbank
Ab eller vilket en sparbank beviljar Sparbankernas Centralaktiebank Likaså är fordringsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel,

Befriat från stämpelskatt, som skall betalas
då fordringsbevis utfärdas eller inteckning söks
är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller
ur någon statlig fond utges lån eller vilket
utfårdas till en kommun, kommunal fond,
depositionsbank, kreditinstitut som nämns i
lagen om finansieringsverksamhet eller till en
utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland för lån som beviljats av statsmedel eller ur
någon statlig fond. Befriat från stämpelskatt är
även ett fordringsbevis för ett sådant lån vilket
en säkerhetsfond som avses i 48 § lagen om
depositionsbankernas verksamhet (1268/90) beviljar en bank eller ett utländskt kreditinstituts
filial som hör till säkerhetsfonden eller vilket en
bank eller ett utländskt kreditinstituts filial
beviljar sin säkerhetsfond eller vilket en andelsbank beviljar Andelsbankernas Centralbank
Ab eller vilket en sparbank beviljar Sparbankernas Centralaktiebank Likaså är [ordningsbevis över lån som har beviljats för bostadsbyggande av folkpensionsanstaltens medel,
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Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen, över lån som avses i lagen om
studiestöd (28/72) samt över lån som beviljats
av Kera Ab:s medel befriade från stämpelskatt.

över lån som beviljats enligt landsbygdsnäringslagen (1295/90), över lån som avses i
lagen om studiestöd (28/72) eller lagen om
studiestöd för högskolestuderande (111/92)
samt över lån som beviljats av Kera Ab:s medel
befriade från stämpelskatt.
Denna lag träder i kraft den
1992.
Stämpelskatt, som innan denna lag träder i
kraft betalats för ett fordringsbevis över studielån som avses i lagen om studiestöd för
högskolestuderande, returneras tilllåntagaren på
ansökan som görs till länsskatteverket.

