
1993 rd - RP 65 

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

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen angående 
stämpelskatt skall ändras till följd av att 
domstolarna och vissa justitieförvaltningsmyn
digheter övergår till att uppbära avgifter för 
sina prestationer. Dessutom föreslås att lagen 
skall ändras på grund av indragningen av 
social- och hälsostyrelsen och den organisa
tionsförändring detta medför samt indrag
ningen av arbetarskyddsstyrelsen. I lagen före
slås också ändringar på grund av att justi
tieombudsmannaämbetet, länsstyrelserna, pa-

tent- och registerstyrelsen och arbetarskydds
myndigheterna övergår till att uppbära avgifter 
i stället för stämpelskatt för sina expeditioner. 
Beviljandet av användningstillstånd av stäm
pelskattemaskin föreslås överföras från skatte
styrelsen till länsskatteverken. 

Propositionen har i huvudsak samband med 
reformen av domstolarnas och justitieförvalt
ningsmyndigheternas avgifter. Lagen avses trä
da i kraft samtidigt som denna reform dvs. den 
l september 1993. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Nuläge och föreslagna ändringar 

1.1. stämpelskatt för domstolarnas och vissa 
justitieförvaltningsmyndigheters expeditio
ner 

Enligt lagen angående stämpelskatt (662/43) 
skall stämpelskatt betalas för myndigheters 
expeditioner. stämpelskatten fastställs antingen 
enligt expeditionens längd eller till ett fast 
belopp. stämpelskatten för vissa expeditioner 
bestäms av myndigheten enligt prövning inom 
ramen för de maximi- och minimibelopp som 
anges i lagen. Dessutom skall för vissa expedi
tioner som nämns särskilt i lagen betalas en 
tilläggsstämpel till ett fast belopp. 

De myndigheter som uppbär stämpelskatt 
för sina expeditioner har delats in i sex grupper 
så att högre stämpelskatt uppbärs för de högre 
myndigheternas expeditioner än för de lägre. 
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stämpelskattens belopp varierar från 50 till 7 
mark per sida. 

På vissa sådana expeditioner som ges in till 
domstol skall stämpelskatt dessutom erläggas 
så, att stämpelmärken limmas på expeditionen. 
Denna sk. bilagestämpel varierar mellan 17 och 
7 mark beroende på till vilken domstol hand
lingen inges. 

Till riksdagen har överlämnats en proposi
tion med förslag till lag om avgifter för 
domstolars och vissa justitieförvaltningsmyn
digheters prestationer samt till vissa lagar som 
har samband med den (RP 241/1992 rd). I 
propositionen föreslås att det för domstolars 
och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre
stationer skall uppbäras avgifter, som i vissa 
fall skall understiga självkostnadspriset. För 
vissa prestationer skall däremot uppbäras av
gifter som är lika stora som de genomsnittliga 
totalkostnaderna för prestationen. Avsikten 
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med förfarandet är att förenhetliga grunderna 
för fastställande av avgifter, förenkla påföran
det av avgifter, göra det möjligt att ta i bruk 
moderna kassaförvaltnings- samt bokförings
system och göra det lättare för medborgarna 
att anlita myndigheterna. 

Till den första gruppen av myndigheter i 4 § 
lagen angående stämpelskatt hör bl.a. högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. 
Till den andra gruppen hör hovrätterna, vatten
överdomstolen, försäkringsdomstolen, arbets
domstolen och prisrätten. Till den femte myn
dighetsgruppen hör jorddomstolarna och vat
tendomstolarna samt deras ordförande. I den 
sjätte gruppen nämns stadsfiskalerna och 
landskapsåklagaren i landskapet Åland. 

Med stöd av vad som anförs ovan föreslås 
det att domstolarna och justitieförvaltnings
myndigheterna stryks i förteckningen över 
myndigheter i 4 §. Det föreslås också att stad
gandena om sådana expeditioner som utfärdas 
endast av domstolar och justitieförvaltnings
myndigheter skall upphävas. 

1.2. Vissa organisationsförändringar 

Social- och hälsostyrelsen ombildades den l 
december 1992 till forsknings- och utvecklings
centralen för social- och hälsovården, samtidigt 
som en rättsskyddscentral inrättades. Från 
ingången av mars 1993 ankommer det på 
läkemedelsverket, som lyder under social- och 
hälsovårdsministeriet, att utöva tillsyn över 
läkemedelsförsörjningen samt upprätthålla och 
främja säkerheten hos läkemedlen och läkeme
delsbruket. 

Eftersom social- och hälsostyrelsen inte läng
re existerar och eftersom forsknings- och ut
vecklingscentralen för social- och hälsovården 
uppbär avgifter enligt lagen om grunderna för 
avgifter till staten (150/92) för sina beslut, 
föreslås det att social- och hälsostyrelsen stryks 
i förteckningen över myndigheter som uppbär 
stämpelskatt för sina expeditioner. Det föreslås 
att läkemedelsverket fogas till lagen. De apo
tekstillstånd som tidigare hört till social- och 
hälsostyrelsen har överförts på läkemedelsver
ket 

Arbetarskyddsstyrelsen indrogs vid ingången 
av mars 1993 och dess uppgifter överfördes till 
arbetsministeriet och arbetarskyddsdistriktens 
arbetarskyddsbyråer. Därför föreslås det att 
arbetarskyddsstyrelsen skall utgå ur förteck-

ningen i 4 § över myndigheter som uppbär 
stämpelskatt för sina expeditioner. 

1.3. Ändringar till följd av övergången till av
gifter enligt lagen om grunderna för avgifter 
till staten 

Lagen om grunderna för avgifter till staten 
trädde i kraft vid ingången av mars 1992. Syftet 
med lagen är att de statliga myndigheterna 
skall övergå till att uppbära avgifter i stället för 
stämpelskatt för sina expeditioner, då det inte 
är fråga om skatt som uppbärs på fiskala 
grunder. 

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli 
uppbärs stämpelskatt endast för diariebevis, 
utdrag och avskrifter. Då riksdagens justi
tieombudsmans kansli enligt lagen om grunder
na för avgifter till staten bestämmer om när 
dess i lagen avsedda prestationer skall vara 
avgiftsbelagda och om grunderna för de av
gifter som skall uppbäras för prestationerna, 
föreslås att omnämnandet av riksdagens justi
tieombudsmannaämbete skall strykas. 

Inrikesministeriet har för avsikt att enligt 
lagen om grunderna för avgifter till staten 
meddela ett beslut om avgifter som uppbärs för 
länsstyrelsernas prestationer. I beslutet skall 
också ingå bestämmelser om länsstyrelsernas 
avgifter förvaltningsområdesvis. Avgifterna er
sätter den stämpelskatt som uppbärs enligt 
sictoantalet i länsstyrelsernas beslut. Det före
slås också att stämpelskatt, som betalas till ett 
fast belopp för vissa tillståndsbeslut, ersätts 
med avgifter. 

Patent- och registerstyrelsen övergick vid 
ingången av mars 1993 till att uppbära avgifter 
i stället för stämpelskatt. För anmälan till 
handelsregistret uppbärs dock stämpelskatt 
fram till ingången av september. Därefter 
uppbär patent- och registerstyrelsen inte längre 
stämpelskatt för sina expeditioner. Därför före
slås det att patent- och registerstyrelsen från 
och med denna tidpunkt skall utgå ur förteck
ningen i lagen angående stämpelskatt över 
myndigheter som uppbär stämpelskatt för sina 
expeditioner. 

Enligt lO§ lagen angående stämpelskatt skall 
stämpelskatt betalas för godkännande av ma
skiner, lyft- eller transportmedel eller andra 
tekniska anordningar eller konstruktioner. F ör 
att arbetarskyddsmyndigheterna skall kunna 



1993 rd- RP 65 

börja uppbära avgifter i stället för stämpelskatt 
för sådana besiktningar, föreslås att lagrummet 
upphävs. 

1.4. Användning av stämpelskattemaskin 

Enligt 70 § 3 mom. lagen angående stämpel
skatt kan skattestyrelsen på ansökan och på de 
villkor som den bestämmer tillåta att handling
ar stämplas med en för ändamålet godkänd 
maskin och att influten stämpelskatt vid be
stämda tidpunkter inbetalas till länsskattever
ket Närmare föreskrifter om användningen av 
stämpelskattemaskin meddelas genom skatte
styrelsens beslut (196/85). 

Enligt beslutet om användning av stämpel
skattemaskin beviljar skattestyrelsen på ansö
kan tillstånd att använda stämpelskattemaskin. 
skattestyrelsen godkänner också typen av 
stämpelskattemaskin och auktoriserade försäl
jare samt serviceverkstäder. skattestyrelsen 
sänder ett skriftligt meddelande till länsskatte
verken om tillstånd att använda stämpelskatte
maskin, om upphörande med användning av 
stämpelskattemaskin, om ändring av licensin
nehavares namn och om adressen för orten där 
maskinen används samt om andra uppgifter 
som behövs vid övervakningen av maskinerna. 
Dessutom för skattestyrelsen ett register över 
stämpelskattemaskiner och bevarar klicheer 
som tagits ur bruk samt meddelar föreskrifter 
om användning av stämpelskattemaskiner. 

Länsskatteverken sköter övervakningen av 
stämpelskattemaskiner inom sitt område, 
granskar, låser och förseglar maskinerna samt 
övervakar användningen av dem och tillser att 
inom utsatt tid redogörs för den medelst 
användning av stämpelskattemaskiner influtna 
stämpelskatten och att skattens rätta belopp 
uppges. 

Våren 1993 fanns sammanlagt l 721 stäm
pelskattemaskiner i bruk, av vilka de statliga 
myndigheterna använde 232. År 1992 fattade 
skattestyrelsen 395 beslut om användning av en 
stämpelskattemaskiner och antalet anmälnings
ärenden som hänförde sig till användningen av 
sådana maskiner uppgick till 156. Antalet 
beslut har ökat också på grund av att stäm
pelmärken som är värda mera än 100 mk par 
slopats. Då avsikten är att inom de närmaste 

åren helt slopa stämpelmärkena kommer an
vändningen av stämpelskattemaskiner ytterli-
gare att öka. ' ' 

I enlighet med de allmänna principern~ inom 
förvaltningen utvecklas uppgifterna inom 
centralförvaltningen allt mera i riktning i:rtot 
sakkunnig-, planerings- och utvecklingsuppgif: 
ter. Därför är det ändamålsenligt att överföra, 
enskilda förvaltningsbeslut till en förvaltnings
nivå som är närmare medborgarna. Då pen
ninginrättningarna övergår till ett förfarande 
där kontoutdrag ersätter det pappersverifikat 
som ges till betalaren och betalningsmottaga
ren, förenklas förfarandet om beviljandet av 
användningstillstånd om det överförs till läns
skatteverken. 

2. Propositionens verkningar 

Intäkten av den stämpelskatt som uppbärs 
för domstolarnas och justitieförvaltningsmyn
digheternas prestationer sjunker med ca 7 milj. 
mk. Sjunkande av intäkten ersätts med av
gifter, vilkas belopp beräknas stiga från nuva .. 
rande 178 milj. mk till 231 milj. mk. För 
länsstyrelsernas expeditioner inflöt i stämpel
skatt ca 14,7 milj. mk år 1992. I avgifter 
uppbar länsstyrelserna år 1992 ca 5 milj. rnk. 
De nya avgifterna beräknas inbringa ca 36 milj. 
mk om året. De övriga föreslagna ändringarna 
har ingen nämnvärd inverkan på intäkten av 
stämpelskatten. Ibruktagandet av avgifter un
derlättar också förvaltningsarbetet vid uppbör
den. 

Överföringen av de ärenden som gäller till
stånd att använda stämpelskattemaskiner på 
länsskatteverken föranleder inte några organi
satoriska förändringar eller behov av mera 
personal. 

3. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid finansministeriet på basis av förslag av 
riksdagens justitieombudsman, justitieministe
riet, inrikesministeriet, handels- och industrimi
nisteriet, social- och hälsovårdsministeriet och 
arbetsministeriet 
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DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

4 §. Det föreslås att de domstolar och justi
tieförvaltningsmyndigheter som inte längre 
skall uppbära stämpelskatt stryks ur de grup
per av myndigheter som nämns i paragrafen. 
Ur den första myndighetsgruppen utgår högsta 
domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. 
Riksdagens justitieombudsmans kansli har ock
så för avsikt att börja uppbära avgifter för 
avskrifter och diariebevis, varför det föreslås 
att riksdagens justitieombudsmannaämbete slo
pas ur den första gruppen. 

Hovrätterna, vattenöverdomstolen, försäk
ringsdomstolen, arbetsdomstolen och prisrät- · 
ten, som hör till den andra gruppen av myn
digheter, kan strykas. 

Ur den tredje gruppen skall enligt förslaget 
länsrätterna, länsstyrelserna, patent- och regis
terstyrelsen, social- och hälsostyrelsen och ar
betarskyddsstyrelsen slopas medan läkemedels
verket föreslås bli fogat till lagrummet. 

Den femte gruppen, till vilken hör jorddom
stolarna och vattendomstolarna samt deras 
ordförande, och den sjätte gruppen, till vilken 
hör stadsfiskalerna och landskapsåklagaren i 
landskapet Åland, skall enligt förslaget slopas. 
Då det inte längre finns några myndigheter i 
den andra, femte och sjätte gruppen, återstår 
endast tre grupper av myndigheter i 4 §. 

6 §. I paragrafens l room. föreslås att stad
gandena om dom och stämning skall slopas. 
Dom och stämning har endast meddelats av 
domstolar. Då det endast finns tre grupper av 
myndigheter som uppbär stämpelskatt, återstår 
i lagrummet endast tre stämpelskattebelopp. 
Det föreslås att 6 § 2 room., som gäller arbets
domstolen, skall upphävas. 

8 §. Ur den första gruppen i paragrafen utgår 
enligt förslaget stadgandena om högsta dom
stolens och högsta förvaltningsdomstolens ut
slag, för vilka tilläggsstämpel har uppburits. 
Det beviljas inte längre dispens för ingående av 
äktenskap, utan justilieministeriet kan av sär
skilda skäl ge den som inte har fyllt aderton år 
tillstånd att ingå äktenskap. Därför föreslås att 
stadgandet om stämpelskatt på resolutioner på 
dispens som gäller ingående av äktenskap skall 
slopas ur lagrummet i b-punkten. Samtidigt 
föreslås att omnämnandet av resolutioner, ge
nom vilka beviljas tillstånd som nämns i lagen 
om utlännings rätt att äga aktier i finsk 

kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i 
Finland (684/78), slopas ur lagrummet i 
e-punkten. Sådana tillstånd beviljas inte längre, 
eftersom stadgandena om dem har upphävts 
genom en lag som trädde i kraft vid ingången 
av 1993 (1629/92). 

8 a§. Paragrafen föreslås bli upphävd, efter
som den innehåller en hänvisning till den femte 
gruppen av myndigheter i 4 §, som enligt 
förslaget skall slopas. 

9 §. Paragrafen innehåller undantag från den 
tilläggsstämpel om vilken stadgas i 8 §. stad
gandet i l room. om när den tilläggsstämpel 
som skall uppbäras för högsta domstolens, 
högsta förvaltningsdomstolens, hovrätternas 
och vattenöverdomstolens utslag skall lämnas 
ouppburen skall enligt förslaget slopas. 

I 2 room. slopas omnämnandet av riksdagens 
justitieombudsmannaämbete. 

l O §. Då apotekstillstånd nu beviljas av 
läkemedelsverket och inte av social- och hälso
styrelsen, föreslås motsvarande ändring i av
snittet om apotekstillstånd. 

Avsnittet . om tillstånd att hålla bilskola 
föreslås bli upphävt. Länsstyrelserna skall för 
tillståndsbeslut uppbära en avgift enligt lagen 
om grunderna för avgifter till staten. 

Avsnittet om trafiktillstånd föreslås bli änd
rat så, att stadgandena om· godslinjetrafik och 
last- och paketbilar stryks eftersom dessa till
stånd inte längre beviljas. Tillstånd för person
linjetrafik och beställningstrafik beviljas både 
av trafikministeriet och länsstyrelserna. Då 
länsstyrelserna inte längre uppbär stämpelskatt, 
uppbär de en avgift då de beviljar tillstånd. För 
tillstånd som trafikministeriet beviljar skulle 
fortfarande uppbäras stämpelskatt. 

Enligt punkt l i avsnittet om beslut, proto
kollsutdrag eller annan expedition skall för 
tillstånd som beviljats för förvärv av sådan 
fastighet som avses i lagen om kontroll av 
utomlands bosatta personers och · utländska 
sammanslutningars fastighetsförvärv betalas 
stämpelskatt. Eftersom dessa tillstånd beviljas 
av länsstyrelsen och länsstyrelsen inte längre 
uppbär stämpelskatt, föreslås att lagrummet 
slopas. 

Avsnittet om godkännande av teknisk an
ordning föreslås bli upphävt, så att arbetar
skyddsmyndigheterna kan börja uppbära av
gifter enligt lagen om grunderna för avgifter till 
staten för sina besiktningar. 
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12 §. I paragrafen räknas de expeditioner upp 
som är befriade från stämpelskatt. Det föreslås 
att l mom. 8, 23, 47, 48 och 51 punkten 
upphävs. I dessa punkter nämns stämpelskat
tefrihet för domstolarnas och länsstyrelsernas 
expeditioner i olika ärenden. Eftersom dom
stolarna övergår till avgiftssystemet, föreslås 
det att lagrummen upphävs. 

Det föreslås att l mom. l punkten ändras 
genom att omnämnandet av undantag i fråga 
om stämpelskattefrihet för expeditioner i brott
mål stryks. Vidare föreslås att l mom. 3 
punkten ändras genom att undantagen i fråga 
om högsta förvaltningsdomstolens utslag i 
skatteärenden slopas. Det föreslås också att l 
mom. 20 punkten ändras genom att omnäm
nandet av domstolar stryks. Det föreslås att ur 
l mom. 31 punkten hänvisningen till den i 4 § 
nämnda 5 eller 6 gruppen hörande myndighe
ten stryks. Samtidigt föreslås det att vissa 
föråldrade stadganden stryks ur lagrummet. 
Eftersom republikens president inte längre väljs 
av elektorer kan omnämnandet av dessa slopas 
ur lagrummet. Lagen om krigstillstånd har 
upphävts genom lagen om försvarstillstånd 
(1083/91), varför också stadgandet om stäm
pelskattefrihet för bevis utfärdat med stöd av 
lagen om krigstillstånd kan strykas. Samtidigt 
föreslås det att stadgandet om stämpelskatte
frihet för bevis för inköp av hushållssprit 
slopas. Det föreslås att omnämnandet av för
säkringsdomstolen slopas ur l mom. 49 punk
ten. 

Det föreslås att paragrafens 2 mom. upp
hävs. stadgandet innehåller en hänvisning till 
8 a§, som föreslås bli upphävd. 

13 §. Paragrafen, enligt vilken en handling 
som inlämnas till en domstol skall beläggas 
med stämpel, föreslås bli upphävd. 

70 §. Det föreslås att paragrafens 3 mom. 
ändras så, att länsskatteverket och inte skatte
styrelsen beviljar tillstånd att stämpla handling
ar med stämpelskattemaskin. Närmare före
skrifter om användning av stämpelskattema
skiner meddelas fortfarande genom skattesty
reisens beslut. Andring i ett länsskatteverks 
tillståndsavgörande söks enligt 33 § förordning
en om skatteförvaltningen (1629/91) hos skat
testyrelsen. 

76 §. stadgande i 2 mom. om uppbörd av 
bristande stämpelskatt för handlingar som be
läggs med stämpel vid inlämnande till myndig
het skall enligt förslaget upphävas. 

92 §. Då länsstyrelserna inte längre uppbär 
stämpelskatt, föreslås det att stadgandet i 
paragrafens 3 mom. om överklagande av läns
styrelsens beslut som gäller fastställande av 
stämpelskatt slopas. 

2. Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt som 
lagen om avgifter för domstolars och vissa 
justitieförvaltningsmyndigheters prestationer. 
Avsikten är att detta träder i kraft den l 
september 1993. Patent- och registerstyrelsen 
övergår vid ingången av september till att 
uppbära avgifter för anmälningar till handels
registret. Den har uppburit avgifter för sina 
övriga expeditioner sedan den l mars 1993. 
Lagen föreslås därför att träda i kraft den l 
septemper 1993. 

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 lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 8 a§, i lO§ avsnittet Beslut, 

protokollsutdrag eller annan expedition l mom. l punkten, avsnittet Godkännande av teknisk 
anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola samt 12 § l mom. 8, 23, 47, 48 och 51 punkten 
samt 2 mom., 13 § och 76 § 2 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 8 a§ i lag av den 18 juni 1971 (492/71), avsnittet Beslut, 
protokollsutdrag eller annan expedition 1 mom. l punkten i lO§ i lag av den 30 december 1992 
(1630/92), avsnittet Godkännande av teknisk anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola 
i lO§ i lag av den 20 december 1991 (1555/91), 12 § l mom. 8 punkten i nämnda lag av den 30 
december 1992, 23 punkten i lag av den 15 december 1950 (597/50), 47 och 48 punkten i lag av 
den 30 mars 1973 (273/73), 51 punkten i lag av den 29 december 1973 (998/73) och 2 mom. i 
nämnda lag av den 18 juni 1971, 13 §ändrad genom lagar av den 2 december 1977 och den 31 
augusti 1978 (862/77 och 664/78) och nämnda lag av den 20 december 1991 samt 76 § 2 mom. i 
lag av den 22 december 1978 (1039/78), samt 

ändras 4, 6, 8 och 9 §§, i lO§ avsnittet Apotekstillstånd och avsnittet Trafiktillstånd samt 12 § 
l m om. 1, 3, 20, 31 och 49 punkten, 70 § 3 m om. och 92 § 3 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 §ändrad genom lagar av den 25 mars 1948, den 23 december 
1959, den 15 augusti 1980, den 14 december 1984 och den 13mars 1987 (244/48, 479/59, 608/80, 
870/84 och 286/87) och nämnda lag av den 30 december 1992, 6 § i nämnda lag av den 20 
december 1991, 8 § ändrad genom sistnämnda lag och genom nämnda lag av den 30 december 
1992, 9 § delvis ändrad genom lag av den 23 juni 1977 (512/77), avsnittet Apotekstillstånd i lO§ 
i nämnda lag av den 20 december 1991, avsnittet Trafiktillstånd ändrat genom sistnämnda lag och 
genom lagar av den 26 juni 1992 och 18 december 1992 (555/92 och 1322/92), 12 § l mom. 
1 punkteni lag av den 30 april 1987 (456/87), 3 punkten i nämnda lag av den 15 augusti 1980, 
20 punkten i nämnda lag av den 15 december 1950, 31 punkten i nämnda lag av den30mars 1973 
och 49 punkten i lag av den 21 december 1973 (938/73), 70§ 3 mom. i lag av den 26 juni 1987 
(591187) och 92 § 3 mom. i lag av den 31 december 1974 (1029/74), som följer: 

. 4§ 
De myndigheter, för vilkas expeditioner 

stämpelskatt skall betalas, hänförs med avse
ende på stämpelns belopp till tre grupper på 
följande sätt: 

l gruppen: 
Republikens president, republikens presi

dents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, mi
nisterierna, justitiekanslersämbetet och cent
ralskattenämnden. 

2 gruppen: 
Befolkningsregistercentralen, centralkrimi-

nalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, stats
kontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, 
tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadssty
relsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfun
dets kyrkostyrelse, utbildningsstyrelsen, riksar
kivet, landsarkiven, vatten- och miljöstyrelsen, 

forststyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg
styrelsen, enheten för fordonsförvaltningen vid 
Bilregistercentralen, meteorologiska institutet, 
Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, 
livsmedelsverket, konsumentverket, olycksfalls
verket och läkemedelsverket 

3 gruppen: 
Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns

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

6§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

skall expeditioner som utfärdas av en myndig
het som hör till någon av de i 4 § nämnda 
grupperna beläggas med stämpel till följande 
belopp: 

l) utslag, resolution, diarichevis eller annan 
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expedition, som tecknats på ett separat papper 
eller på en handling som ingivits till en myn
dighet, samt protokollsutdrag, vilket enligt gäl
lande stadganden skall utfärdas såsom egentlig 
expedition till en part, med undantag av en i 2 
punkten nämnd expedition, för varje sida: 

l gruppen 
2 
3 

" 

m k 

50,-
28,-
12,-

2) kopia av en expedition eller av någon 
annan hos en myndighet förvarad handling, 
remissresolution, som tecknats på eller fogats 
till en handling som inlämnats till en myndig
het och inte innehåller förordnande om kvar
stad eller annan handräckningsåtgärd, samt 
något annat än i l punkten nämnt utdrag ur en 
expedition eller annan handling, även då det 
utges såsom fotostatkopia, för varje sida: 

l gruppen 
2-3 

8§ 

m k 

12,-
10,-

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: 
a) utslag i besvärsmål: ministeriernas utslag 

175 mk och andra myndigheters utslag 415 mk, 
b) resolutioner på dispensansökningar, om 

de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna 
inträde i läroanstalt 92 mk och i övriga fall 840 
m k, 

c) resolutioner, genom vilka beviljas tillstånd 
att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags 
styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman 
i ett dylikt, l 400 mk, 

d) resolutioner på andra än ovan nämnda 
ansökningar som inte innefattar ansökan om 
dispens 175 mk, 

e) avskrifter 25 mk. 

2 gruppen: 
a) utslag, resolutioner och immissionsbrev 

samt kungörelser om skatteköp eller sökt åbo
rätt till kronohemman 42 mk, 

b) avskrifter 14 mk. 

9§ 
Befriade från tilläggsstämpel enligt 8 § är 

avgöranden, som tecknats på eller fogats till en 
handling som lämnats in till en myndighet, 
samt avslagsresolutioner, vilka såsom särskild 
expedition utfårdats av republikens president. 

Vid justitiekanslersämbetet uppbärs stämpel
skatt endast för diariebevis, utdrag och avskrif
ter. 

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: 

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas 
avkasta, enligt läkemedelsverkets prövning, 
minst 4 200 och högst 70 000 mk. 

Trafiktillstånd: 
l) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt 

prövning av den myndighet som beviljar till
ståndet, minst 580 och högst 7 400 mk, 

2) för bedrivande av personbeställningstra
fiksrörelse l 000 mk för varje fordon. 

12 § 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 
l) i brottmål samt i mål som gäller privat

rättsligt anspråk med anledning av brott; 

i ärende, som berör: 
3) fastställande av staten, folkpensionsanstal

ten, landskap, kommun, församling, kommu
nalt samhälle eller registrerat trossamfund till
kommande skatt eller avgift eller av grunden 
för dess beräknande eller debitering eller ut
mätning av sådan skatt eller avgift, eller an
stånd med betalningen eller annan lättnad vid 
betalningen, eller restitution, dock ej i central
skattenämnden, inte heller i ärenden som angår 
beviljande av tullförmån eller restitution med 
stöd därav, förlängning av föreskriven tid för 
tullklarering eller för tullfri införsel eller för 
utförsel som berättigar till tullrestitution, eller 
restitution med stöd därav, annan särskild 
lättnad i fråga om tull eller annan skatt eller 
avgift som skall uppbäras av tullverket, eller 
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förhandsbesked beträffande den tull som vid 
införsel skall läggas på en vara; 

så ock 
20) expeditioner, som utan lösen utges av 

ämbetsverk vid vilka lösen i allmänhet upp
bärs; 

31) bevis, varigenom en valmansförenings 
ombuds namnteckning bestyrks vara egenhän
dig, bevis över namnteckning angående ansö
kan om ingående av valförbund och annat vid 
val av riksdagsmän och kommunfullmäktige, 
bevis som enligt särskilda stadganden tecknas 
på studiebevis eller i studiebok som skall 
företes myndighet, bevis som antecknas i pass, 
vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskri
dande av gränsen, med undantag för hinder
löshetsanteckning som görs i pass för resa 
utomlands; 

49) beslut eller utslag, som olycksfallsverket 
meddelar med stöd av lagen om ersättning för 
brottsskador av statsmedel; 

Helsingfors den 14 maj 1993 

70 § 

Länsskatteverken kan på ansökan bevilja 
tillstånd att stämpla handlingar med stämpel
skattemaskin. skattestyrelsen godkänner de 
maskiner som används för ändamålet och 
meddelar föreskrifter om tillståndsvillkor som 
hänför sig till försäljning, användning och 
underhåll av maskinerna, om användningen av 
stämpelskattemaskiner och om hur influten 
stämpelskatt vid bestämda tidpunkter skall 
inbetalas till länsskatteverken. 

92§ 

Den som inte är nöjd med en länsrätts utslag 
med anledning av besvär som avses i 1 mom., 
får däröver anföra besvär hos högsta förvalt
ningsdomstolen inom trettio dagar, räknat från 
den dag, då han fick del av utslaget, sagda dag 
oräknad. 

Denna lag träder i kraft den 
1993. 

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 lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 8 a§, i 10 § avsnittet Beslut, 

protokollsutdrag eller annan expedition l mom. l punkten, avsnittet Godkännande av teknisk 
anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola samt 12 § l mom. 8, 23, 47, 48 och 51 punkten 
samt 2 mom., 13 § och 76 § 2 mom., 

dessa lagrum sådana de lyder, 8 a§ i lag av den 18 juni 1971 (492/71), avsnittet Beslut, 
protokollsutdrag eller annan expedition l mom. l punkten i 10 § i lag av den 30 december 1992 
(1630/92), avsnittet Godkännande av teknisk anordning och avsnittet Tillstånd att hålla bilskola 
i lO§ i lag av den 20 december 1991 (1555/91), 12 § l mom. 8 punkten i nämnda lag av den 30 
december 1992, 23 punkten i lag av den 15 december 1950 (597/50), 47 och 48 punkten i lag av 
den 30 mars 1973 (273/73), 51 punkten i lag av den 29 december 1973 (998/73) och 2 mom. i 
nämnda lag av den 18 juni 1971, 13 §ändrad genom lagar av den 2 december 1977 och den 31 
augusti 1978 (862/77 och 664/78) och nämnda lag av den 20 december 1991 samt 76 § 2 mom. i 
lag av den 22 december 1978 (1039/78), samt 

ändras 4, 6, 8 och 9 §§, i 10 § avsnittet Apotekstillstånd och avsnittet Trafiktillstånd samt 12 § 
l m om. l, 3, 20, 31 och 49 punkten, 70 § 3 m om. och 92 § 3 m om., 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 §ändrad genom lagar av den25mars 1948, den 23 december 
1959, den 15 augusti 1980, den 14 december 1984 och den 13mars 1987 (244/48, 479/59, 608/80, 
870/84 och 286/87) och nämnda lag av den 30 december 1992, 6 § i nämnda Jag av den 20 
december 1991, 8 § ändrad genom sistnämnda lag och genom nämnda lag av den 30 december 
1992, 9 § delvis ändrad genom lag av den 23 juni 1977 (512/77), avsnittet Apotekstillstånd i 10 § 
i nämnda lag av den 20 december 1991, avsnittet Trafiktillstånd ändrat genom sistnämnda lag och 
genom lagar av den 26 juni 1992 och 18 december 1992 (555/92 och 1322/92), 12 § l mom. 
l punkten i lag av den 30 april 1987 (456/87), 3 punkten i nämnda lag av den 15 augusti 1980, 
20 punkten i nämnda lag av den 15 december 1950, 31 punkten i nämnda lag av den30mars 1973 
och 49 punkten i lag av den 21 december 1973 (938/73), 70 § 3 mom. i lag av den 26 juni 1987 
(591/87) och 92 § 3 mom. i lag av den 31 december 1974 (1029/74), som följer: 

Gällande lydelse 

4§ 
Myndigheter, för vilkas expeditioner 

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

l gruppen: 
Republikens president, republikens presi

dents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, mi
nisterium, justitiekanslersämbetet, riksdagens 
justitieombudsmannaämbete, högsta domstolen, 
högsta förvaltningsdomstolen och centralskatte
nämnden. 

2 gruppen: 
Hovrätt, vattenöverdomstolen, försäkrings

domstolen, arbetsdomstolen och prisrätten. 

2 330496N 

Föreslagen lydelse 

4§ 
De myndigheter, för vilkas expeditioner 

stämpelskatt skall betalas, hänförs med av
seende på stämpelns belopp till tre grupper på 
följande sätt: 

l gruppen: 
Republikens president, republikens presi

dents kansli, statsrådet, statsrådets kansli, mi
nisterierna, justitiekanslersämbetet och cen
tralskattenämnden. 
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Gtillande lydelse 

3 gruppen: 
Ltinsstyrelserna, ltinsrtitterna, befolkningsre

gistercentralen, centralkriminalpolisen, skydds
polisen, krigsarkivet, statskontoret, statens re
visionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bank
inspektionen, byggnaddsstyrelsen, domkapit
len, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, 
utbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, 
vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, 
skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, enheten 
för fordonsförvaltningen vid Bilregistercentral
en, meteorologiska institutet, Teleförvaltnings
centralen, sjöfartsstyrelsen, 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. 

5 gruppen: 
Jorddomstolar och vattendomstolar samt de

ras ordförande. 

6 gruppen: 
stadsfiskaler och landskapsåklagare land-

skapet Åland. 

6§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

skall expeditioner som utfärdas av en myndig
het som hör till någon av de i 4 § nämnda 
grupperna beläggas med stämpel till följande 
belopp: 

l) utslag, resolution, d o m, diariebevis, 
s t ä m n i n g eller annan expedition, som skrivits 
på ett separat papper eller på en till myndighet 
ingiven handling, samt protokollsutdrag, vilket 
enligt gällande stadganden skall utfärdas såsom 
egentlig expedition till en part, med undantag 
av en i 2 punkten nämnd expedition, för varje 
sida: 

l gruppen 
2 
3 
4 
5 
6 

, 

" 

m k 

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

Föreslagen lydelse 

2 gruppen: 
Befolkningsregistercentralen, centralkrimi-

nalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, stats
kontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, 
tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadssty
relsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfun
dets kyrkostyrelse, utbildningsstyrelsen, riksar
kivet, landsarkiven, vatten- och miljöstyrelsen, 
forststyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg
styrelsen, enheten för fordonsförvaltningen vid 
Bilregistercentralen, meteorologiska institutet, 
Teleförvaltningscen tralen, sjöfartsstyrelsen, 
livsmedelsverket, konsumentverket, olycksfalls
verket och läkemedelsverket. 

3 gruppen: 
Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns

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

6§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, 

skall expeditioner som utfårdas av en myndig
het som hör till någon av de i 4 § nämnda 
grupperna beläggas med stämpel till följande 
belopp: 

l) utslag, resolution, diariebevis eller annan 
expedition, som tecknats på ett separat papper 
eller på en handling som ingivits till en myn
dighet, samt protokollsutdrag, vilket enligt gäl
lande stadganden skall utfårdas såsom egentlig 
expedition till en part, med undantag av en i 2 
punkten nämnd expedition, för varje sida: 

l gruppen 
2 
3 

m k 
50,-
28,-
12,-
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Gällande lydelse 

2) avskrift av en expedition eller av någon 
annan hos myndighet förvarad handling samt 
remissresolution, som tecknats på eller fogats 
till en handling som ingivits till en myndighet 
och inte innehåller förordnande om kvarstad 
eller annan handräckningsåtgärd, samt något 
annat än i l punkten nämnt utdrag ur en 
expedition eller annan handling, även då det 
utges såsom fotostatkopia, för varje sida: 

1-2 gruppen 
3-4 
5-6 

m k 

12,-
10,-
10,-

Den skyldighet att betala stämpelskatt som 
stadgas ovan gäller beträffande arbetsdomstolen 
endast andra än de som nämns i 45 § lagen om 
arbetsdomstolen. 

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: 
a) högsta domstolens domar och utslag i 

tvistemål 415 mark, 
b) utslag i besvärsmål, som rör beskattning 

eller debitering av avgifter till staten eller 
kommunen: då besvären gäller sänkning av 
beskattningen eller debiteringen med minst 400 
mark eller med minst 5 000 skattören, 360 mark, 
annars 175 mark, 

c) utslag i övriga besvärsmål: ministeriernas 
utslag 175 mark och annan myndighets utslag 
415 mark, 

d) resolutioner på dispensansökningar, om 
de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna 
inträde i läroanstalt 92 mark, om de gäller 
ingående av äktenskap 250 mark och i övriga 
fall 840 mark, 

e) resolutioner, genom vilka beviljas i lagen 
om utlännings rätt att äga aktier i finsk kredit
inrättning och bedriva bankversamhet i Finland 
( 684178) nämnt tillstånd, eller resolutioner ge
nom vilka beviljas tillstånd att tillhöra ett 
aktiebolags eller andelslags styrelse eller att 
vara prokurist eller tjänsteman i ett dylikt, 
1400 mark, 

Föreslagen lydelse 

2) kopia av en expedition eller av någon 
annan hos en myndighet förvarad handling, 
remissresolution, som tecknats på eller fogats 
till en handling som inlämnats till en myndighet 
och inte innehåller förordnande om kvarstad 
eller annan handräckningsåtgärd, samt något 
annat än i l punkten nämnt utdrag ur en 
expedition eller annan handling, även då det 
utges såsom fotostatkopia, för varje sida: 

l gruppen 
2-3 

8§ 

m k 

12,-
10,-

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: 

a) utslag i besvärsmål: ministeriernas utslag 
175 mk och andra myndigheters utslag 415 mk, 

b) resolutioner på dispensansökningar, om 
de gäller tjänsteårsberäkning eller rätt att vinna 
inträde i läroanstalt 92 mk och i övriga fall 840 
mk, 

c) resolutioner, genom vilka beviljas tillstånd 
att tillhöra ett aktiebolags eller andelslags 
styrelse eller att vara prokurist eller tjänsteman 
i ett dylikt, l 400 mk, 
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Gällande lydelse 

f) resolutioner på andra än ovan nämnda 
ansökningar som inte innefattar anhållan om 
dispens, 175 mark, 

g) avskrifter 25 mark. 

2 gruppen: 
a) domar och utslag i instämda mål och 

besvärsmål 140 mark, 
b) avskrifter 25 mark. 

3 gruppen: 
a) utslag, resolutioner och immissionsbrev 

samt kungörelser om skatteköp eller sökt åbo
rätt till kronohemman 42 mark, 

b) avskrifter 14 mark. 

B a§ 
Handlingar, utgivna av de till grupp 5 hörande 

myndigheter, för vilkas expeditioner endast 
stämpelskatt erlägges, skola utöver med ovan i 
6 § avsedd stämpel eller ock enbart beläggas 
med stämpel, vilken motsvarar den lösen eller det 
förrättningsarvode som övriga till samma grupp 
hörande myndigheter uppbära. 

9§ 
Befriad från ovan i 8 § stadgad tilläggsstäm

pel är avgörande som åtecknats eller närslutits 
till myndighet ingiven handling, likväl icke 
högsta domstolens, högsta förvaltningsdomsto
lens, hovrätts eller vattenöverdomstolens dom 
eller utslag, medelst vilka ändringssökande i sak 
avgorts, samt avslagsresolution, vilken såsom 
särskild expedition utfärdats av republikens 
president. 

Vid justitiekanslerämbetet och riksdagens jus
titieombudsmannaämbete uppbäres stämpelskatt 
endast för diariebevis, utdrag och avskrift. 

Föreslagen lydelse 

d) resolutioner på andra än ovan nämnda 
ansökningar som inte innefattar ansökan om 
dispens 17 5 m k, 

e) avskrifter 25 mk. 

2 gruppen: 
a) utslag, resolutioner och immissionsbrev 

samt kungörelser om skatteköp eller sökt åbo
rätt till kronohemman 42 mk, 

b) avskrifter 14 mk. 

(upphävs) 

9§ 
Befriade från tilläggsstämpel enligt 8 § är 

avgöranden, som tecknats på eller fogats till en 
handling som lämnats in till en myndighet, 
samt avslagsresolutioner, vilka såsom särskild 
expedition utfärdats av republikens president. 

Vid justitiekanslersämbetet uppbärs stämpel
skatt endast för diariebevis, utdrag och avskrif
ter. 

10 § 
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: 

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas 
avkasta, enligt social- och hälsostyrelsens pröv
ning, minst 4 200 och högst 70 000 mark. 

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

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas 
avkasta, enligt läkemedelsverkets prövning, 
minst 4 200 och högst 70 000 mk. 

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

l) för förvärv av fastigheter som avses i lagen 
om kontroll av utomlands bosatta personers och 
utländska sammanslutningars fastighetsförvärv 
(1613192) 1400 mark, 

Godkännande av teknisk anordning: 
godkännande av konstruktionen av maskin, 

lyft- eller transportmedel eller annan teknisk 
anordning eller anordningstyp 280 mark. 

Tillstånd att hålla bilskola: 
l) då undervisning får meddelas endast för 

motorcykel- och traktorkörkort, l 400 mark, 
2) då undervisning får meddelas för erhållande 

av körkort för bil och annat motorfordon, 2 500 
mark. 

Trafiktillstånd: 
l) inrikes trafiktillstånd, som beviljats för 

bedrivande av godstrafik, l 000 mark för varje 
fordon och utrikes trafiktillstånd l 500 mark för 
varje fordon, 

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

3) för tillfällig användning av last- eller 
paketbil för personbefordran 105 mark, 

4) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 
920 mark för varje fordon. 

12 § 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 
l) i brottmål samt i mål som gäller privat

rättsligt anspråk med anledning av brott, dock 
ej i högsta domstolen och hovrätten, från till
läggsstämpel enligt 8 §, utom då expeditionen 
skall utges till en häktad i målet eller till den 
som tjänstgör i aktiv trupp, deltar i reservövning 
eller fullgör vapenfri tjänst eller civiltjänst; 
likaså sådan expedition av högsta domstolen som 
i mål, där yrkande framställts med anledning av 
brott, utges till svaranden, då besvär av denne 
lett till att hovrättens utslag upphävts eller 
ändrats till hans förmån; 

i ärende, som berör: 
3) fastställande av staten, folkpensionsanstal

ten, landskap, kommun, församling, kommu
nalt samhälle eller registrerat trossamfund till
kommande skatt eller avgift eller av grunden 
för dess beräknande eller ock debitering eller 
utmätning av sådan skatt eller avgift, eller 

Föreslagen lydelse 

(punkten upphävs) 

(punkten upphävs) 

(punkten upphävs) 

Trafiktillstånd: 

l) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt 
prövning av den myndighet som beviljar till
ståndet, minst 580 och högst 7 400 mk, 

2) för bedrivande av personbeställningstra
fiksrörelse l 000 mk för varje fordon. 

12 § 
Befriad från stämpelskatt är expedition: 
l) i brottmål samt i mål som gäller privat

rättsligt anspråk med anledning av brott; 

i ärende, som berör: 
3) fastställande av staten, folkpensionsanstal

ten, landskap, kommun, församling, kommu
nalt samhälle eller registrerat trossamfund till
kommande skatt eller avgift eller av grunden 
för dess beräknande eller debitering eller ut
mätning av sådan skatt eller avgift, eller an-
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anstånd med betalning eller annan lättnad vid 
dess erläggande, eller restitution, dock ej i 
centralskattenämnden eller i högsta förvalt
ningsdomstolen, såframt ej besvär över annan 
myndighets än centralskattenämndens beslut i 
ärende, som berör i beskattningslagen ( 482158) 
avsedd skatt eiler avgift eller annan skatt till 
staten, föranleda upphävande av lägre myndig
hetsutslag eller beslut eller ändring därav till den 
ändringssökandes förmån, ej heller i ärende, 
som angår beviljande av tullförmån eller resti
tution med stöd därav, förlängning av stadgad 
tid för tullklarering eller för tullfri införsel eller 
för utförsel, som berättigar till tullrestitution, 
eller restitution med stöd därav, annan särskild 
lättnad i fråga om tull eller annan skatt eller 
avgift, som skall uppbäras av tullverket, eller 
förhandsbesked beträffande den tull, som vid 
införsel skall läggas på vara; 

8) av hyresförhållande härflytande tvistemål, 
som skall handläggas vid dom;~tol, lagstiftningen 
om kolonisation e1ler inlösen av legaområden 
eller utarrendering eller överleifande av statens 
boställen, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, 
såframt inte där anförda besvär föranleder upp
hävande eller ändring av lägre myndighets utslag 
till den skattskyldiges förmån.: 

så ock 
20) expeditioner, som utan lösen utgivas av 

sådana ämbetsverk eller domstolar, vid vilka 
lösen i allmänhet uppbäres; 

23) avskrift, som av domstol utfärdas av 
protokoll i brottmål, i enlighet med vad ovan i l 
punkten om expedition är stadgat; 

31) bevis, som till den i 4 § nämnda 5 eller 6 
gruppen hörande myndighet påtecknar till myn
digheten ingiven handling, med undantag av 
skatt underkastat notariatsbevis och avskrift, 
som skall bestyrkas till riktigheten, bevis, vari
genom valmansförenings ombuds namn
teckning styrkes vara egenhändig, bevis över 
namnteckning angående ansökan om ingående 
av valförbund och annat vid val av riksdags
män, kommuns fullmäktige och elektorer, vilka 
skola välja republikens president, nödigt bevis, 
bevis enligt särskilda stadganden åtecknat stu
diebevis eller -bok, som skall företes myndig
het, bevis som antecknas i pass, vistelsebok 

Föreslagen lydelse 

stånd med betalningen eller annan lättnad vid 
betalningen, eller restitution, dock ej i central
skattenämnden, inte heller i ärenden som angår 
beviljande av tullförmån eller restitution med 
stöd därav, förlängning av föreskriven tid för 
tullklarering eller för tullfri införsel eller för 
utförsel som berättigar till tullrestitution, eller 
restitution med stöd därav, annan särskild 
lättnad i fråga om tull eller annan skatt eller 
avgift som skall uppbäras av tullverket, eller 
förhandsbesked beträffande den tull som vid 
införsel skall läggas på en vara; 

(punkten upphävs) 

så ock 
20) expeditioner, som utan lösen utges av 

ämbetsverk vid vilka lösen i allmänhet upp
bärs; 

(punkten upphävs) 

31) bevis, varigenom en valmansförenings 
ombuds namnteckning bestyrks vara egenhän
dig, bevis över namnteckning angående ansö
kan om ingående av valförbund och annat vid 
val av riksdagsmän och kommunfullmäktige, 
bevis som enligt särskilda stadganden tecknas 
på studiebevis eller i studiebok som skall 
företes myndighet, bevis som antecknas i pass, 
vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskri
dande av gränsen, med undantag för hinder
löshetsanteckning som görs i pass för resa 
utomlands; 
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eller i tillståndsbevis för överskridande av 
gränsen, med undantag för hinderlöshetsan
teckning som göres i pass för resa utomlands, 
bevis som av polis-, militär- eller annan myndig
het utgives på grund av stadgande eller för
ordnande, u~(ärdat med stöd av lagen om krigs
tillstånd samt bevis för inköp av hushållssprit; 

47) bevis som uifärdas åt ett med stöd av 
lagen om fri rättegång förordnat rättegångsbi
träde om hans förordnande till sitt uppdrag; 

48) expedition som erfordras vid sökande av 
ändring i beslut med stöd av lagen om fri 
rättegång; 

49) beslut eller utslag, som olycksfallsverket 
eller försäkringsdomstolen meddelar med stöd 
av lagen om ersättning för brottskador av 
·statsmedel; · 

51) expedition som uifärdas av skolavdel
ningen vid länsstyrelse; 

Ovan i denna paragraf stadgad befrielse frdn 
stämpelskatt berör likväl icke i 8 a § avsedd 
stämpelskatt. 

13 § 
En handling som av en part inlämnas till eller 

uppvisas för högsta domstolen, högsta förvalt
ningsdomstolen, hovrätt eller jorddomstol eller i 
tvistemål vattenöverdomstolen eller vattendom
stol skall, om inte något annat stadgas i 14 och 
15 §§ eller 4 och 7 kap., oberoende av onifatt
ning eller antal sidor beläggas med stämpel till 
följande belopp: 

l gruppen 
2 
3 

mk 

17,--
12,-
7,-

Fria från ovan i l mom. föreskriven stämpel
skatt äro: 

duplett av handling; 
i samma ärende utgiven, i 6 § avsedd expedi

tion; 
handlingar i ärenden i vilka i 6 § stadgad 

stämpelskatt för expeditioner icke uppbäres; 
handlingar vid begäran om fri rättegång; samt 
handling, som innehåller anmälan om vad eller 

missnöje mot underrätts utslag eller dom eller 
återkallande av sådan anmälan, så ock fullmakt 

Föreslagen lydelse 

(punkten upphävs) 

(punkten upphävs) 

49) beslut eller utslag, som olycksfallsverket 
meddelar med stöd av lagen om ersättning för 
brottsskador av statsmedel; 

(punkten upphävs) 

(2 mom. upphävs) 

(upphävs) 
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som bifogats ovan nämnd anmälan eller återkal
lelse. 

Då för ovan i l mom. angiven domstol avsedd 
handling ingives till annan myndighet, skall 
handlingen beläggas med stämpel i enlighet med 
vad som gäller för den myndighet för vilken 
handlingen är avsedd. 

Föreslagen lydelse 

70 § 

skattestyrelsen kan även på ansökan och på 
de villkor som den bestämmer tillåta att hand
lingar stämplas med en för. ändamålet godkänd 
maskin och att influten stämpelskatt vid be
stämda tidpunkter inbetalas till länsskattever
ket. 

Länsskatteverken kan på ansökan bevilja till
stånd att stämpla handlingar med stämpel
skattemaskin. skattestyrelsen godkänner de 
maskiner som används för ändamålet och med
delar föreskrifter om tillståndsvillkor som hänför 
sig till försäljning, användning och underhåll av 
maskinerna, om användningen av stämpelskatte
maskiner och om hur influten stämpelskatt vid 
bestämda tidpunkter skall inbetalas till länsskat
teverken. 

76 § 

Saknas på handling, som avses i l mom., (2 mom. upphävs) 
endast i 13 § avsedda stämpelmärken, skall 
handlingen likväl emottagas. Den bristande 
stämpelskatten, förhöjd till det dubbla beloppet, 
uppbäres i samband med den stämpelskatt som 
skall erläggas för den expedition som utfärdas 
till sakägaren. Utfärdas i ärendet icke expedition 
till sakägaren, påföres honom den förhöjda 
stämpelskatten på grundval av vederbörande 
myndighets meddelande genom länsskatteverkets 
försorg. 

92§ 

Den som icke nöjes åt länsrätts utslag med 
anledning av besvär, som avses i l mom. eller 
åt beslut, varigenom länsstyrelse fastställt 
stämpelskatt, får däröver anföra besvär hos 
högsta förvaltningsdomstolen inom trettio da
gar, räknat från den dag, då han fick del av 
utslaget eller beslutet, sagda dag oräknad. 

Den som inte är nöjd med en länsrätts utslag 
med anledning av besvär som avses i l mom., 
får däröver anföra besvär hos högsta förvalt
ningsdomstolen inom trettio dagar, räknat från 
den dag, då han fick del av utslaget, sagda dag 
oräknad. 

Denna lag träder i kraft den 1993. 


