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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 angå
ende stämpelskatt ändras till följd av de pro
positioner som regeringen avlåtit till riksdagen 
med förslag till lagstiftning om utlänningars 
företagsköp och fastighetsförvärv samt angåen
de landsbygdsnäringsförvaltningen samt till 
följd av vissa lagförslag som ansluter sig till 
avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets
området (EES-avtalet). Då man inom lantmä
teriförvaltningen i stället för stämpelskatt bör-

jar bära upp avgifter enligt lagen om grunderna 
för avgifter till staten for sina expeditioner, 
föreslås att stadgandena om lantmäteriförvalt
ningens expeditioner stryks i lagen angående 
stämpelskatt. Dessutom föreslås att stämpel
skatt skall uppbäras för sådan förbehållsanmä
lan som nämns i gruvlagen. 

Lagen avses träda i kraft från ingången av år 
1993. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Revision av lagstiftningen om 
utlänningars företagsköp och 
fastighetsförvärv samt ändrings
förslag av medborgarskaps- och 
bosättningskraven i vissa lagar 

Till riksdagen har avlåtits regeringens pro
position med förslag till lagstiftning om utlän
ningars företagsköp och fastighetsförvärv 
(reg.prop. 12011992 rd.). I propositionen före
slås att den lagstiftning som gäller utlänningars 
rätt att äga och besitta fastigheter samt finska 
företag skall revideras. Den nuvarande lagen 
om utlänningars samt vissa sammanslutningars 
rätt att äga och besitta fast egendom och aktier 
(219/39) föreslås bli upphävd. Också lagen om 
rätt för utlänningar och vissa sammanslutning
ar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag 
och kommanditbolag (322/73) och lagen om 
bulvanförhållande i fråga om aktier (224/39) 
skall, enligt vad som föreslås, bli upphävd. 

Enligt lagen angående stämpelskatt skall 
stämpelskatt betalas för resolutioner genom 
vilka beviljas tillstånd som nämns i lagen om 
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rätt för utlänningar och vissa sammanslutning
ar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag 
och kommanditbolag nämnt tillstånd. Då den
na lag föreslås bli upphävd, föreslås också att 
stadgandena om stämpelskatt för tillståndsre
solutioner skall upphävas. I lagen angående 
stämpelskatt ingår också stadganden om den 
stämpelskatt som skall betalas då utlänningar 
beviljas tillstånd att förvärva fastigheter eller 
aktier. Behovet av tillstånd för utlänningars 
fastighetsförvärv har i regel föreslagits bli 
slopat, men utomlands bosatta personer och 
utländska sammanslutningar är också enligt 
den nya lagstiftningen i vissa fall skyldiga att 
söka tillstånd för sina fastighetsförvärv. För 
detta tillstånd skall fortfarande erläggas 
stämpelskatt. 

I detta sammanhang har ändringar också 
föreslagits i stadgandena om utlänningars in
nehav i vissa andra lagar. Motsvarande änd
ringar i ordalydelsen föreslås också i lagen 
angående stämpelskatt. 

På utomlands bosatta personers och utländs
ka sammanslutningars fastighetsförvärv som är 
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beroende av tillstånd kan beviljas lagfart trots 
att tillståndet ännu inte har givits eller sökts. 
Om tillstånd inte beviljas, kan det inte anses 
skäligt att någon skall vara tvungen att betala 
stämpelskatt för denna överföring av ägande
rätten. Av denna anledning föreslås att en 
sådan överlåtelsehandling gällande äganderät
ten till en fastighet befrias från stämpelskatt. 
Om tillstånd förvägras skall den erlagda stäm
pelskatten betalas tillbaka. 

Efter att avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet godkänts krävs inte längre 
finskt medborgarskap av den som hör till ett 
aktiebolags eller andelslags styrelse eller som är 
prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, utan 
avgörande för rätten är att han är bosatt inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
Ä ven angående detta föreslås en ändring i 8 § 
lagen angående stämpelskatt. 

2. Revision av landsbygdsnärings
lagstiftningen 

I anslutning till budgetpropositionen för 
1993 har till riksdagen avlåtits regeringens 
proposition till lagstiftning angående lands
bygdsnäringsförvaltningen (reg.prop. 19111992 
rd.). I propositionen föreslås att jordbrukssty
relsen indras. Dess uppgifter skall överföras till 
informationstjänstcentralen, kontrollcentralen 
för växtproduktion och anstalten för veterinär
medicin och livsmedel, vilka föreslås bli inrät
tade vid jord- och skogsbruksministeriet. Dess
utom inrättas i samband med jord- och skogs
bruksministeriet landsbygdsnäringarnas be
svärsnämnd för förvaltningsrättskipningsären
den. I syfte att utveckla den regionförvaltning 
som lyder under jord- och skogsbruksministe
riet föreslås att landsbygdsdistrikten och fiske
ridistrikten sammanslås till landsbygdsnärings
distrikt Avsikten är att för dessa inrättningars 
expeditioner skall uppbäras avgifter enligt lag
en om grunderna för avgifter till staten 
(150/92). Av denna anledning föreslås att stad
gandena om dem upphävs i lagen angående 
stämpelskatt. 

Samtidigt föreslås i lagen angående stämpel
skatt vissa ändringar till följd av organisations
ändringen även i andra stadganden än de som 
gäller stämpelskatt för expeditioner. 

3. Ändringen av bilregistercentralen 
till affärsverk 

Bilregistercentralen blir vid ingången av 1993 
ett affärsverk. Dess myndighetsuppgifter skall 
skötas av en särskild enhet för fordonsförvalt
ningen. Då stämpelskatt skall erläggas för dess 
expeditioner, föreslås att enheten för fordons
förvaltningen skall nämnas i stället för bilre
gistercentralen i förteckningen över myndighe
ter som bär upp stämpelskatt för sina expedi
tioner. 

4. Lantmäteriförvaltningens 
expeditioner 

Avsikten är att lantmäteriverket för vissa av 
sina expeditioner skall börja bära upp avgifter 
som bestäms enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten från ingången av 1993. Av 
denna anledning föreslås att lantmäteristyrel
sen, lantmäterikontoren och lantmäteribyråer
na stryks i förteckningen i lagen angående 
stämpelskatt över myndigheter som uppbär 
stämpelskatt för sina expeditioner. Samtidigt 
föreslås att i lagen angående stämpelskatt 
upphävs de stadganden som gäller lantmäteri
förvaltningens myndigheters expeditioner eller 
stämpelskattefrihet för dessa. 

5. Förbehållsanmälan enligt gruv
la~u 

Enligt 7 § gruvlagen (503/65) har en i lagen 
nämnd privatperson eller sammanslutning rätt 
att förbehålla sig företräde att inmuta en 
eventuell fyndighet genom att göra en förbe
hållsanmälan till länsmannen, som vidarebe
fordrar den till handels- och industriministeriet 
Godkänns förbehållet är det i kraft tills mut
sedel söks med stöd av den företrädesrätt som 
erhållits genom förbehållet, dock högst ett år. 

Enligt ett uttryckligt stadgande i 12 § lagen 
angående stämpelskatt är ett beslut och en 
resolution som utfärdas av handels- och indu
striministeriet på grund av en förbehållsanmä
lan som avses i gruvlagen, befriade från 
stämpelskatt. Då grovlagen stiftades ansågs det 
inte nödvändigt att belägga förbehållsanmäl
ningarna med stämpelskatt. Under de senaste 
åren har det emellertid visat sig att man har 
försökt utnyttja grovlagens rättigheter också 
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för andra ändamål än sådana som överens
stämmer med gruvlagen. Genom dem har man 
försökt hindra andra behov av och planer för 
markanvändning. Till och med spekulations
försök har kunnat iakttas. 

Då ett förbehåll inte kostar något har man 
åtminstone kunnat försöka utnyttja det för 
ovan nämnda åtgärder. Några har gjort t.o.m. 
300 förbehåll. Förbehållen har förfallit och 
inga inmutningar har gjorts på grund av dem 
och de har således inte heller lett till undersök
ningar. Förbehållen har medfört mycket extra 
arbete för myndigheterna. 

Ovan nämnda regeringsproposition med för
slag till lagstiftning om utlänningars företags
köp och fastighetsförvärv innehåller också ett 
förslag till ändring av gruvlagen, enligt vilket 
gruvlagens rättigheter också skall kunna ut
nyttjas av utlänningar. Också detta kan med
föra att antalet förbehåll ökar. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås 
att för godkända förbehållsanmälningar upp
bärs en fast stämpelskatt om 400 mk. 

6. Propositionens verkningar 

De föreslagna ändringarna har ingen stor 
effekt på avkastningen av stämpelskatten. År
ligen inlämnas 200-300 förbehållsanmälningar 
enligt gruvlagen men det är uppenbart att 
antalet kommer att minska om stämpelskatt 
börjar uppbäras för dem. Slopandet av den 
stämpelskatt som uppbärs för lantmäteriför
valtningens expeditioner minskar avkastningen 
av stämpelskatten med ca 800 000 mk. 

7. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet utgående från de 
förslag som utarbetats vid trafikministeriet, 
handels- och industriministeriet och jord- och 
skogsbruksministeriet. 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

Den i 4 § ingående tredje gruppen av myn
digheter. Det föreslås att jordbruksstyrelsen, 
som föreslås bli indragen, och lantmäteristyrel
sen, som avser att börja bära upp avgifter 
enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten för sina expeditioner, stryks i lagrum
met. I stället för bilregistercentralen, som änd
ras till ett affärsverk, föreslås att i lagrummet 
nämns enheten för fordonsförvaltningen, som 
sköter myndighetsuppgifterna. 

Den i 4 § ingående fjärde gruppen av myn
digheter. Det föreslås att landsbygdsdistrikten 
och fiskeridistriktens fiskeribyråer, som föreslås 
bli indragna, samt forststyrelsens distriktskon
tor, som indragits med stöd av förordningen 
om forststyrelsen (219/92), stryks i lagrummet. 
Då lantmäteriförvaltningen börjar uppbära av
gifter i stället för stämpelskatt föreslås också 
att lantmäterikontoren och lantmäteribyråerna 
stryks i lagrummet. 

8 §. I e-punkten i den i paragrafen ingående 
första gruppen föreslås att omnämnandet av 

resolutioner, genom vilka beviljas i lagen om 
rätt för utlänningar och vissa sammanslutning
ar att inträda såsom bolagsman i handelsbolag 
och kommanditbolag avsett tillstånd stryks. 
Lagen föreslås 6li upphävd från ingången av 
året. 

I samma lagrum ingår också ett stadgande 
om stämpelskatt som skall erläggas för tillstånd 
som beviljas utlänningar att tillhöra ett aktie
bolags eller andelslags styrelse eller att vara 
prokurist eller tjänsteman i ett dylikt. I rege
ringens proposition med förslag till lagar om 
ändring av medborgarskaps- och bosättnings
kraven i lagen om aktiebolag, lagen om bo
stadsaktiebolag, lagen om öppna bolag och 
kommanditbolag, lagen om andelslag, proku
ralagen, lagen om stiftelser samt vattenlagen 
(reg.prop. 236/1992 rd.) föreslås att tillstånd 
skall krävas endast i det fall att en viss del av 
förvaltningsorganets medlemmar eller tjänste
män inte har boningsort inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. Då medbor
garskapskravet inte längre föreligger, föreslås 
att omnämnandet av utlänningar stryks. 
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l o §. stadgandet i l m om. l punkten i 
avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan 
expedition om stämpelskatt som skall betalas 
för beslut som berättigar till fastighetsförvärv 
föreslås bli ändrat så att det motsvarar den nya 
lagstiftningen. 

Avsnittets l mom. 2 punkt, där det stadgas 
om stämpelskatt som skall betalas för beslut 
varigenom en utlänning eller en utländsk sam
manslutning beviljas tillstånd att idka näring 
eller inrätta en filial, föreslås bli ändrad så att 
där hänvisas till tillstånd enligt lagen angående 
rättighet att idka näring. I denna lag har 
föreslagits en sådan ändring att medborgarska
pet som förutsättning för skyldighet att söka 
tillstånd slopas (reg.prop. 259/1992 rd.). 

Då lagen om utlänningars samt vissa sam
manslutningars rätt att äga och besitta fast 
egendom och aktier föreslås bli upphävd, före
slås avsnittets 3 punkt bli upphävd som onödig. 

Till paragrafen föreslås bli fogat ett nytt 
avsnitt med rubriken Godkännande av förbehåll 
enligt gruvlagen. Enligt det skall stämpelskatten 
för godkännande av förbehållsanmälan vara 
400 mk för varje förbehållsområde. 

Avsnittet Kartavstick eller kartutdrag. Lag
rummet föreslås bli upphävt eftersom man 
inom lantmäteriförvaltningen övergår till av
gifter som bestäms enligt lagen om grunderna 
för avgifter till staten. 

I avsnittet Mutsedel föreslås omnämnandet 
av den begränsning som gäller utlänningar bli 
slopat. 

Avsnittet Registerutdrag. I avsnittets 5 punkt 
föreslås omnämnandet av jordregister bli slop
at. För jordregisterutdrag börjar avgift uppbä
ras. 

I avsnittet Utmålssedel föreslås hänvisningen 
till en utländsk sammanslutning eller en finsk 
sammanslutning vars rätt att äga och besitta 
fast egendom är beroende av prövning bli 
struken. I regeringens proposition med förslag 
till lagstiftning om utlänningars företagsköp 
och fastighetsförvärv föreslås att de begräns
ningar som riktar sig mot utlänningar slopas i 
gruvlagen. 

12 §. Bland de från stämpelskatt befriade 
expeditioner som nämns i l mom. 8 punkten 
föreslås stadgandet om expedition i ett ärende 
som rör ägostyckning till förmån för en person 
tillhörande den obesuttna befolkningen eller 
någon annan med sådan jämförbar person bli 
struket. Dylika ärenden förekommer inte läng
re. I 25 punkten föreslås det stadgande som 

gäller stämpelskattefrihet för intyg, utdrag eller 
avskrifter som behövs för lantmäteriförrätt
ningar bli struket. 

Då det föreslås att stämpelskatt uppbärs för 
beslut om godkännande av förbehåll enligt 
gruvlagen, föreslås att l mom. 42 punkten 
upphävs. För resolution eller avslag på grund 
av förbehållsanmälan enligt gruvlagen skall 
erläggas samma stämpelskatt som för andra 
beslut som ges av handels- och industriministe
riet. 

30 §. Då jordbruksstyrelsen föreslås bli indra
gen och då forststyrelsen numera inte längre 
har allmän- eller privatskogliga uppgifter, före
slås att intyg om förutsättningarna för skatte
frihet för ägobyte som leder till en väsentligt 
lämpligare ägoplacering med hänsyn till ett 
rationellt idkande av jord- eller skogsbruk skall 
utfärdas av landsbygdsnäringsdistriktet i fråga 
om idkande av jordbruk. Intyg för idkande av 
skogsbruk utfärdas av skogsnämnden. 

31 §. Enligt lagen om kontroll av utomlands 
bosatta personers och utländska sammanslut
ningars fastighetsförvärv krävs länsstyrelsens 
tillstånd för förvärv av fastigheter som är 
belägna inom gränszonen och skyddsområden 
samt som är avsedda för fritidsboende och 
rekreation. Om tillstånd inte beviljas skall 
fastigheten överlåtas vidare inom ett år. Om så 
inte sker, bestämmer länsstyrelsen att fastighe
ten skall säljas på exekutiv auktion. Lagfart 
skall dock sökas inom stadgad tid oberoende 
av om förvärvet är beroende av tillstånd eller 
inte. Om tillstånd förvägras är det inte skäligt 
att stämpelskatt skall betalas för detta förvärv. 
A v denna anledning föreslås att till lagen 
angående stämpelskatt fogas en ny 31 §, enligt 
vilken detta köpebrev är befriat från stämpel
skatt. 

2. Ikraftträdande 

Eftersom de lagar som ligger till grund för de 
ändringar som föreslås i lagen angående 
stämpelskatt har föreslagits träda i kraft vid 
ingången av 1993, föreslås även lagen angående 
stämpelskatt träda i kraft den l januari 1993. 
De ändringsförslag som gäller rätt att höra till 
ett aktiebolags eller ett andelslags styrelse eller 
att vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt 
liksom även ändringarna i lagen angående 
rättighet att idka näring har föreslagits träda i 
kraft samtidigt som EES-avtalet vid en tid-
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punkt som bestäms genom förordning. Trots 
att denna tidpunkt skulle infalla senare än den 
l januari 1993, står de ändringar som föresla
gits i ordalydelsen i dessa stadganden i lagen 

angående stämpelskatt inte strid med de 
nuvarande stadgandena. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om ändring av lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i lO§ l mom. 3 punkten i 

avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag 
och 12 § l mom. 42 punkten, 

dessa lagrum sådana de lyder, lO§ l mom. 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller 
annan expedition och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag i lag av den 20 december 1991 
(1555/91) och 12 § l mom. 42 punkten i lag av den 30 december 1965 (736/65), 

ändras de i 4 § ingående tredje och fjärde grupperna av myndigheter, e-punkten i den i 8 § 
ingående första gruppen, i l O§ l mom. l och 2 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller 
annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet Registerutdrag och avsnittet 
Utmålssede/, 12 § l mom. 8 och 25 punkten och 30 § 4 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 
15 februari 1991 (341191), den fjärde gruppen av myndigheter i lag av den 28 december 1990 
(1333/90), e-punkten i den i 8 § ingående första gruppen, lO§ l mom. l och 2 punkten i avsnittet 
Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet 
Registerutdrag och avsnittet Utmålssedel i nämnda lag av den 20 december 1991, 12 § l mom. 8 
punkten i lag av den lO augusti 1973 (645/73) och 25 punkten i lag av den 4 juli 1975 (533/75) 
och 30§ 4 mom. i lag av den 7 juni 1978 (416/78), samt 

fogas till lO§ efter avsnittet Främlingspass ett nytt avsnitt Godkännande av förbehållsanmälan 
enligt gruvlagen och till lagen en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom lag av den 26 
maj 1989 (463/89) som följer: 

4§ 
Myndigheter, för vilkas expeditioner 

stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende 

å stämpelns belopp till sex grupper på följande 
sätt: 
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3 gruppen: 
Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsre

gistercentralen, centralkriminalpolisen, skydds
polisen, krigsarkivet, statskontoret, statens re
visionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bank
inspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, 
ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, ut
bildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, 
vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, 
skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, enheten 
för fordonsförvaltningen, meteorologiska insti
tutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrel
sen, livsmedelsverket, konsumentverket, patent
och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, 
olycksfallsverket och social- och hälsostyrelsen. 

4 gruppen: 
Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns

männen, biträdande länsmännen, registerby
råerna, tullanstalterna, vatten- och miljödistrik
ten och sjöfartsdistrikten. 

8§ 
Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt 

enligt antal sidor skall i denna paragraf nämn
da handlingar beläggas med tilläggsstämpel till 
följande belopp: 

l gruppen: 

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen 
om utlännings rätt att äga aktier i finsk 
kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i 
Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller re
solutioner genom vilka beviljas tillstånd att 
tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse 
eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett 
dylikt, l 400 mk, 

lO§ 
Nedan nämnda expeditioner eller tillstånds

bevis 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: 

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedi
tion varigenom beviljas tillstånd eller rätt: 

l) för utomlands bosatta personer att för
värva fastigheter som avses i lagen om kontroll 

av utomlands bosatta personers och utländska 
sammanslutningars fastighetsförvärv ( l ) 
1400 mk, 

2) för idkande av näring som avses i lagen 
angående rättighet att idka näring l 400 mk, 

Godkännande av förbehållsanmälan enligt 
gruvlagen 400 mk för varje förbehållsområde. 

Mutsedel, enligt den myndighets prövning 
som beviljar tillståndet, minst 600 mark och 
högst 2 500 mark. 

Registerutdrag: 

5) ur registret över elektricitetsverksfastighe
ter och grovregistret 65 mark per ark, 

Utmålssedel enligt prövning minst 580 och 
högst 5 800 mk. 

12 § 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 

i ärende, som berör: 

8) av hyresförhållande härflytande tvistemål, 
som skall handläggas vid domstol, lagstiftning
en om kolonisation eller inlösen av legoområ
den eller utarrendering eller överlåtande av 
statens boställen, dock ej i högsta förvaltnings
domstolen, såframt inte där anförda besvär 
föranleder upphävande eller ändring av lägre 
myndighets utslag till den skattskyldiges för
mån; 

så ock 

25) utdrag eller avskrift, som erfordras för 
ovan i 8 punkten avsedd delning av lägenhet 
eller för ärenden som nämns i l O punkten; 

30§ 
Överlåtelsehandling beträffande äganderätt 

till fastighet är befriad från stämpelskatt: 

Ovan i l room. 7 punkten avsett intyg 
utfärdas av landsbygdsnäringsdistriktet i fråga 
om idkande av jordbruk och av skogsnämnden 
i fråga om idkande av skogsbruk. 
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31 § 
Överlåtelsehandlingar beträffande äganderätt 

till fastigheter är befriade från stämpelskatt, 
om tillstånd till förvärv av äganderätt till en 
fastighet enligt lagen om kontroll av utomlands 

bosatta personers och utländska sammanslut
ningars fastighetsförvärv inte beviljas. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

Helsingfors den 6 november 1992 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Finansminister liro Viinanen 
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Bilaga 

Lag 
om ändring av lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) i lO§ l mom. 3 punkten i 

avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag 
och 12 § l mom. 42 punkten, 

dessa lagrum sådana de lyder, lO§ l mom. 3 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller 
annan expedition och avsnittet Kartavstick eller kartutdrag i lag av den 20 december 1991 
(1555/91) och 12 § l mom. 42 punkten i lag av den 30 december 1965 (736/65), 

ändras de i 4 § ingående tredje och fjärde grupperna av myndigheter, e-punkten i den i 8 § 
ingående första gruppen, i lO§ l mom. l och 2 punkten i avsnittet Beslut, protokollsutdrag eller 
annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet Registerutdrag och avsnittet 
Utmålssedel, 12 § l mom. 8 och 25 punkten och 30 § 4 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje gruppen av myndigheter i lag av den 
15 februari 1991 (341191), den fjärde gruppen av myndigheter i lag av den 28 december 1990 
(1333/90), e-punkten i den i 8 § ingående första gruppen, lO§ l mom. l och 2 punkten i avsnittet 
Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, avsnittet Mutsedel, 5 punkten i avsnittet 
Registerutdrag och avsnittet Utmålssedel i nämnda lag av den 20 december 1991, 12 § l mom. 8 
punkten i lag av den 10 augusti 1973 (645/73) och 25 punkten i lag av den 4 juli 1975 (533/75) 
och 30 § 4 mom. i lag av den 7 juni 1978 (416/78), samt 

fogas till 10 § efter avsnittet Främlingspass ett nytt avsnitt Godkännande av förbehållsanmälan 
enligt gruvlagen och till lagen en ny 31 § i stället för den 31 § som upphävts genom lag av den 26 
maj 1989 (463/89) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 
Myndigheter, för vilkas expeditioner stäm

pelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å 
stämpelns belopp till sex grupper på följande 
sätt: 

3 gruppen: 
Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsre- Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsre-

gistercentralen, centralkriminalpolisen, skydds- gistercentralen, centralkriminalpolisen, skydds
polisen, krigsarkivet, statskontoret, statens re- polisen, krigsarkivet, statskontoret, statens re
visionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bank- visionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bank
inspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, inspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, 
ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, ut- ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, ut
bildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, bildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, 
jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, 
forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforsk- skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, enheten 
ningsinstitutet, vägstyrelsen, bilregistercentral- för fordonsförvaltningen, meteorologiska insti
en, meteorologiska insitutet, Teleförvaltnings- tutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrel
centralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedelsverket, sen, livsmedelsverket, konsumentverket, patent-
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Gällande lydelse 

konsumentverket, patent- och registerstyrelsen, 
arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket och 
social- och hälsostyrelsen. 

Föreslagen lydelse 

och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, 
olycksfallsverket och social- och hälsostyrelsen. 

4 gruppen: 
Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns- Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns-

männen, biträdande länsmännen, registerby- männen, biträdande länsmännen, registerby
råerna, tullanstalterna, landsbygdsdistrikten, råerna, tullanstalterna, vatten- och miljödistrik
lantmäterikontoren, lantmäteribyråerna, forst- ten och sjöfartsdistrikten. 
styrelsens distriktskontor, vatten- och miljödi-
strikten, }lSkeridistriktens }lSkeribyråer och sjö-
fartsdistrikten. 

8§ 
Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt 

enligt antal sidor skall i denna paragraf nämn
da handlingar beläggas med tilläggsstämpel till 
följande belopp: 

l gruppen: 

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen 
om rätt för utlänningar och vissa sammanslut
ningar att inträda såsom bolagsman i handels
bolag och kommanditbolag (322173) eller i 
lagen om utlännings rätt att äga aktier i fmsk 
kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i 
Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller re
solutioner genom vilka en utlänning beviljas 
tillstånd att tillhöra ett aktiebolags eller andel
slags styrelse eller att vara prokurist eller 
tjänsteman i ett dylikt, l 400 mark, 

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen 
om utlännings rätt att äga aktier i finsk 
kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i 
Finland (684/78) nämnt tillstånd, eller re
solutioner genom vilka beviljas tillstånd att 
tillhöra ett aktiebolags eller andelslags styrelse 
eller att vara prokurist eller tjänsteman i ett 
dylikt, l 400 mk, 

lO§ 
Nedan nämnda expeditioner eller tillstånds

bevis 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: 

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedi
tion varigenom beviljas tillstånd eller rätt 

l) för utlänning eller utländsk sammanslut
ning eller sådan finsk sammanslutning, vars 
rätt att äga och besitta fast egendom är 
beroende av prövning, att äga eller besitta 
fastighet l 400 mark, 

2 321444V 

Beslut, protokollsutdrag eller annan expedi
tion varigenom beviljas tillstånd eller rätt: 

l) för utomlands bosatta personer att förvärva 
fastigheter som avses i lagen om kontroll av 
utomlands bosatta personers och utländska sam
manslutningars fastighetsförvärv ( l ) 
1400mk, 
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Gällande lydelse 

2) för utlänning eller utländsk sammanslutning 
att idka annan än i 4--6 punkten nämnd näring 
eller att inrätta filial l 400 mark, 

3) att i en bolagsordning ta in en bestämmelse 
om att utlänningar och utländska sammanslut
ningar samt i 2 § lagen om utlänningars samt 
vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta 
fast egendom och aktier nämnda finska samman
slutningar får äga mer än en femtedel, men högst 
två femtedelar av bolagets aktier, l 400 mark, 

Kartavstick eller kartutdrag, utgi
vet av lantmäteristyrelsen, ett lantmäterikontor 
eller en lantmäteribyrå, beroende på avstickets 
eller utdragets storlek, på framställningssättet 
och på använt material, enligt vad som bestäms 
genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet, 
för varje kartblad minst 14 och högst 2 300 
mark. 

Mutsedel, enligt den myndighets prövning 
som beviljar tillståndet, minst 600 mark och 
högst 2 500 mark eller, då mutsedeln utges till 
en utlänning eller utländsk sammanslutning eller 
till en sådan finsk sammanslutning vars rätt att 
äga och besitta fast egendom är beroende av 
prövning, minst 5 000 mark och högst 8 000 
mark. 

Registerutdrag: 

5) ur jordregister, registret över elektricitets
verksfastigheter och grovregistret 65 mark per 
ark, 

Utmålssedel enligt prövning minst 580 och 
högst 5 800 mark eller, då den utges till en 
utlänning eller utländsk sammanslutning eller till 
en finsk sammanslutning vars rätt att äga och 
besitta fast egendom är beroende av prövning, 
högst 13 000 mark. 

Föreslagen lydelse 

2) för idkande av näring som avses i lagen 
angående rättighet att idka näring l 400 mk, 

(3 punkt upphävs) 

Godkännande av förbehållsanmälan 
enligt gruvlagen 400 mk för varje förbe
hållsområde. 

(avsnittet upphävs) 

Mutsedel, enligt den myndighets prövning 
som beviljar tillståndet, minst 600 mark och 
högst 2 500 mark. 

Registerutdrag: 

5) ur registret över elektricitetsverksfastighe
ter och grovregistret 65 mark per ark, 

Utmålssedel enligt prövning minst 580 och 
högst 5 800 mk. 

12 § 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 

i ärende, som berör: 

8) av hyresförhållande härflytande tvistemål, 8) av hyresförhållande härflytande b'istemål, 
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Gällande lydelse 

som skall handläggas vid domstol, lagstiftning
en om kolonisation eller inlösen av legoområ
den, utarrendering eller överlåtande av statens 
boställen eller ägostyckning till förmån för 
person tillhörande den obesuttna befolkningen 
eller annan med sådan jämförbar person, dock ej 
i högsta förvaltningsdomstolen, såframt icke 
där anförda besvär föranleda upphävande eller 
ändring av lägre myndighets utslag till den 
skattskyldiges förmån; 

Föreslagen lydelse 

som skall handläggas vid domstol, lagstiftning
en om kolonisation eller inlösen av legoområ
den eller utarrendering eller överlåtande av 
statens boställen, dock ej i högsta förvaltning
sdomstolen, såframt inte där anförda besvär 
föranleder upphävande eller ändring av lägre 
myndighets utslag till den skattskyldiges för
mån; 

så ock 

25) utdrag eller avskrift, som erfordras för 
ovan i 8 punkten avsedd delning av lägenhet, 
eller för ärenden, vilka nämnts i l O punkten, 
ävensom av lantmäteristyrelsen, lantmäterikon
tor eller lantmäteribyrå utfärdade intyg, utdrag 
eller avskrifter, som lantmäteribyrå eller förrätt
ningsingenjör i lantmäteribyrås tjänst anskajfat 
för lantmäteriförrättning; 

42) beslut eller resolution, som utfärdas av 
handels- och industriministeriet på grund av 
förbehållsanmälan, som avses i gruvlagen; 

25) utdrag eller avskrift, som erfordras för 
ovan i 8 punkten avsedd delning av lägenhet 
eller för ärenden som nämns i l O punkten; 

(42 punkt upphävs) 

30§ 
Överlåtelsehandling beträffande äganderätt 

till fastighet är befriad från stämpelskatt: 

Ovan i l mom. 7 punkten avsett in~ 
utfårdas av jordbruksstyrelsen i fråga om id
kande av jordbruk och av forststyrelsen i fråga 
om idkande av skogsbruk. 

Ovan i l mom. 7 punkten avsett intyg 
utfärdas av landsbygdsnäringsdistriktet i fråga 
om idkande av jordbruk och av skogsnämnden 
i fråga om idkande av skogsbruk. 

31 § 
Overlåtelsehandlingar beträffande äganderätt 

till fastigheter är befriade från stämpelskatt, om 
tillstånd till förvärv av äganderätt till en fastig
het enligt lagen om kontroll av utomlands 
bosatta personers och utländska sammanslut
ningars fastighetsförvärv inte beviljas. 

Denna lag träder i kraft den 1993. 




