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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar 
om ändring av lagen angående stämpelskatt samt upphävande av 
131 § beskattningslagen, 65 § lagen om skatt på arv och gåva och 
134 § 2 mom. omsättningsskattelagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås en ändring av lagen 
angående stämpelskatt så att stämpelskattens 
belopp inte längre bestäms enligt expeditioner
nas längd. stämpelskatt skall enligt förslaget i 
fortsättningen uppbäras endast för apotekstill
stånd, titlar och vissa beslut som innefattar ett 
tillstånd eller en rättighet med förmögenhets
värde. stadgandena om ändringssökande före
slås ändrade så att besvär skall föregås av ett 
rättelseyrkande som riktas till länsskatteverket 
Bevakningen av statens intresse i besvärsären
den föreslås överförd från skattestyrelsen till 

länsskatteverket. Det föreslås vidare att stäm
pelmärkena slopas. 

Emedan skatteförvaltningen börjar uppbära 
avgifter för sina prestationer föreslås det att 
stadgandena i beskattningslagen, lagen om 
skatt på arv och gåva samt omsättningsskatte
lagen om lösen för vissa expeditioner upphävs. 

Avsikten är att lagarna skall träda i kraft 
den l januari 1994. Propositionen ansluter sig 
till budgetpropositionen för 1994 och skall 
behandlas i samband med den. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Expeditionsstämpelskatt 

1.1. Nuläget 

Enligt lagen angående stämpelskatt (662/43) 
skall stämpelskatt betalas för myndigheters 
expeditioner. stämpelskatten är antingen fast 
eller bestäms av expeditionens längd. För vissa 
expeditioner fastställer myndigheten stämpel
skattens belopp enligt prövning inom de mini
mi- och maximigränser som lagen anger. För 
vissa i lagen särskilt nämnda expeditioner skall 
dessutom betalas en fast tilläggsstämpeL 

De myndigheter som uppbär stämpelskatt 
för sina expeditioner har indelats i grupper så, 
att för högre myndigheters expeditioner upp
bärs en högre stämpelskatt än för lägre 
myndigheters. Då domstolarna och vissa justi
tieförvaltningsmyndigheter har övergått till att 
uppbära avgifter för sina expeditioner, är myn-
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dighetsgrupperna numera endast tre till antalet. 
Till den första gruppen hänförs statsrådet, 
ministerierna och justitiekanslersämbetet, till 
den andra gruppen hör de centrala ämbetsver
ken och till den tredje häradsskrivarna, polis
inrättningarna, länsmännen, vatten- och miljö
distrikten samt sjöfartsdistrikten. 

Syftet med lagen om grunderna för avgifter 
till staten (150/92) är att myndigheterna över
går till att uppbära avgifter för sina expeditio
ner i stället för stämpelskatt, när det inte är 
fråga om en skatt som uppbärs på fiskala 
grunder. Många förvaltningsområden har re
dan avstått från att uppbära stämpelskatt eller 
kommer att göra det från ingången av år 1994. 
Aven statsrådets kansli och ministerierna samt 
de ämbetsverk som lyder under dem kommer 
från och med 1994 att för sina expeditioner 
börja uppbära avgifter i enlighet med lagen om 
grunderna för avgifter till staten. 
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1.2. Föreslagna ändringar 

Eftersom de myndigheter år 1994 som upp
bär stämpelskatt för sina expeditioner kommer 
att vara endast ett fåtal och antalet expeditio
ner likaså rätt litet, föreslås det att stämpel
skatten inte längre skall bestämmas enligt 
expeditionens längd. stämpelskatt skall sålun
da i fortsättningen uppbäras endast för titel 
och värdighet, utmålssedel, godkännande av 
förbehållsanmälan enligt gruvlagen (503/65), 
mutsedel samt beslut om tillstånd att driva 
elverk. stämpelskatten för beslut om tillstånd 
att hålla penningautomat eller motsvarande 
spelanordning bibehålls enligt förslaget oför
ändrad. 

Då systemet med stämpelskatt enligt expedi
tionens längd frångås, innebär det att statsrå
dets beslut blir helt avgiftsfria, eftersom beslut 
givna med stöd av lagen om grunderna för 
avgifter till staten inte gäller statsrådsbeslut 
Under de senaste åren har man försökt minska 
antalet ärenden som skall avgöras av statsrådet 
och med tanke på stämpelskatteintäkterna sak
nar det betydelse att statsrådsbesluten är av
giftsfria. A v rättviseskäl vore det dock skäligt 
att beslut, varmed beviljas dispens från be
hörighetsvillkor för statlig tjänst eller befatt
ning, varom stadgas genom förordning, fort
sättningsvis är avgiftsbelagda, eftersom minis
teriernas beslut i andra ärenden blir avgiftsbe
lagda. För den som beviljas dispens innebär 
detta en betydande nytta, varför beslutet kan 
anses innebära en sådan förmån med förmö
genhetsvärde som är ett lämpligt beskattnings
objekt. För närvarande skall för dispensbeslut 
betalas dels stämpelskatt enligt antal sidor, dels 
en tilläggsstämpel om 840 mark. Det föreslås 
därför att för dispensbeslut skall betalas en fast 
stämpelskatt om ·1 000 mark. 

2. Den administrativa tillsynen över 
betalning av stämpelskatt på 
överlåtelse av arrenderätt 

2.1. Nuläget 

Enligt 26 § lagen angående stämpelskatt skall 
överlåtelsehandling beträffande arrendetomt 
med därtill hörande byggnader i en stad, då 
överlåtelsen av arrenderätten anmäls hos den 
kommunala myndigheten, förses med stämpel 
till det belopp som gäller i fråga om stämpel
skatt för köpebrev som angår fastighet. 

stadgandet förutsätter att arrendegivaren är 
en stad, till vilken överlåtelsen skall anmälas. 
Marken skall vara belägen inom stadens om
råde och på den arrenderade marken skall 
finnas en byggnad, som samtidigt överlåts till 
den nya arrendetagaren. stadgandet gäller inte 
städer som grundats efter den l januari 1977. 

Vid betalning av stämpelskatt för en överlå
telsehandling rörande en arrendetomt i stad 
iakttas i tillämpliga delar stadgandena om 
stämpelskatt på köpebrev för en fastighet, dock 
så att stadgandena om förhöjning av skatten 
inte tillämpas. Indrivningen av skatten har 
ordnats i städerna på ett oenhetligt sätt. Då en 
utomstående myndighetstillsyn saknas, och då 
ingen bestämd tid utsatts för när överlåtelsen 
skall anmälas och skatten betalas, kan det 
dröja länge innan stadens myndigheter får 
vetskap om att arrenderätten överförts. 

skattetagaren har inga möjligheter att vid 
försummelse i efterskott debitera stämpelskatt 
för överföringen, utan skattestyrelsen skall i 
dessa fall anhängiggöra en s.k. förvaltnings
tvisttalan i länsrätten. 

2.2. Föreslagna ändringar 

Eftersom även statens revisionsverk i sin 
berättelse för år 1989 påtalat bristerna i tillsy
nen över betalningen av stämpelskatt för över
föring av arrenderätt, föreslås att stadgandena 
ändras. För att förtydliga stadgandena om 
betalningen av skatten föreslås det att överfö
ringen skall anmälas och skatten betalas inom 
tre månader från äganderättens övergång. F ör 
att trygga att skatten betalas föreslås det att 
länsskatteverket ges tillsynsrätt i frågor som 
gäller stämpelskatt för överföring av arrende
rätt, rätt att granska handlingar samt rätt att 
debitera skatten och i fall av försummelse 
bestämma om skattetillägg. 

3. Rättelseförfarande 

3.1. Nuläget 

I stämpelskatteärenden förekommer två sär
skilda rättsmedel, nämligen besvär och ansö
kan. Tillämpningsområdena är i princip olika, 
men i vissa fall är även en parallell tillämpning 
möjlig. 

Besvär kan anföras när skatten fastställs av 
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en myndighet eller beror på en myndighets 
åtgärd. Besvär skall anföras tilllänsrätten inom 
tre år. Över vissa högre myndigheters åtgärder 
anförs besvär direkt hos högsta förvaltnings
domstolen. Andring i länsrättens beslut får 
sökas hos högsta förvaltningsdomstolen inom 
30 dagar från delfåendet av beslutet. 

I 94-98 §§ lagen angående stämpelskatt 
finns flera stadganden om ansökan. Ansök
ningarna kan indelas i tre kategorier. En 
kategori består av fall där grunden för stäm
pelskatten inte är en myndighetsåtgärd, utan 
där någon har betalat skatt på eget initiativ. En 
annan kategori av ansökningar består av fall 
där sökanden, emedan grunderna för bestäm
mande av stämpelskatten har ändrats, ansöker 
om restitution av stämpelskatt som påförts av 
en myndighet. En tredje kategori består av fall, 
där stämpelskatten på åtgärd av en högre 
myndighet har avlyfts eller sänkts. 

Ansökningsärenden behandlas av länsskatte
verket Grunden för ansökan preskriberas 
inom den allmänna preskriptionstiden om l O 
år, med undantag för ansökningar som stadgas 
i 97 a och 97 b §§, vilka skall göras inom tre år 
från det att stämpelskatten har erlagts. Andring 
i länsskatteverkets beslut söks hos länsrätten 
inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Besvär över länsrättens beslut får anföras hos 
högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar 
från delfåendet. 

stämpelskattelagens rättsskyddsystem är inte 
entydigt, men det beror främst på den struk
turella oenhetligheten i stämpelskatteförfaran
det. Det att skillnad görs mellan ansökan och 
besvär beror på beskattningssystemets upp
byggnad och är i och för sig motiverat. Inom 
ramen för det nuvarande beskattningssystemet 
är det inte lätt att genom lagstiftning förtydliga 
tillämpningsområdena för de båda rättsmedlen. 

3.2. Föreslagna ändringar 

För att minska de problem som uppkommer 
till följd av de separata rättsmedlen föreslås det 
att besvären skall föregås av ett obligatoriskt, 
till länsskatteverket riktat rättelseyrkande. Det
ta försnabbar behandlingen av ärendet och 
minskar antalet besvärsärenden i länsrätten. 
Rättelseyrkandet, som kan göras både av den 
skattskyldige och skattetagaren, skall göras 
inom tre år från utgången av det kalenderår 
när stämpelskatten har eller borde ha betalts. 

Över länsskatteverkets beslut kan besvär an
föras hos länsrätten. Rättelseyrkande behöver 
emellertid inte göras i fråga om sådana stäm
pelskatteavgöranden av statsrådets kansli, mi
nisterierna eller dessas föredraganden och över 
vilka besvär ytterligare får anföras hos högsta 
förvaltningsdomstolen. Ett heltäckande rättel
seförfarande behövs, för att man vid ändrings
sökande till högsta förvaltningsdomstolen i 
skatteärenden skall kunna övergå till ett all
mänt fullföljdstillståndssystem, vilket arbets
gruppen för revidering av ändringssökande 
inom beskattningen har föreslagit (Justitiemi
nisteriets lagberedningsavdelnings publikation 
411993). 

4. Bevakningen av statens intresse 

4.1. Nuläge 

Enligt 92 § 4 m om. lagen angående stämpel
skatt kan besvär över skyldighet att betala 
stämpelskatt och över skattens belopp även 
anföras för att bevaka statens intresse. statens 
talan förs av skattestyrelsen, dock så att i 
sådana ansöknings- och debiteringsärenden 
som skall avgöras av länsskatteverket förs 
statens talan av beskattningsombudet 

Stämpelskatt uppbärs i samband med vissa 
typer av rättshandlingar, och beskattningen 
verkställs i stor utsträckning av andra än 
skattemyndigheterna. Detta är en av orsakerna 
till den administrativa oenhetligheten i fråga 
om stämpelskatten. Det att stadgandena är 
föråldrade och tolkbara samt den splittrade 
administrationen av beskattningsförfarandet 
har lett till att rättsskyddsproblemen och bris
terna i tillsynen accentuerats. Aven antalet 
besvär från de skattskyldiges sida har ökat. 

skattestyreisens uppgift är att såsom sakkun
nigmyndighet leda fastställandet, debiteringen, 
uppbörden och indrivningen av skatter samt 
skatteövervakningen. skattestyrelsen skall 
främja en riktig och enhetlig beskattning ge
nom att ge anvisningar och utlåtanden. Den 
myndighet som leder den allmänna tillsynen 
intar sålunda partsställning i enskilda skatte
ärenden då den bevakar statens intressen. 
skattestyrelsen har heller inga möjligheter att 
på ett tillfredsställande sätt centralt bevaka 
statens intresse i hela landet. 

4.2. Föreslagna ändringar 

För att statens intressebevakning i enskilda 
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skatteärenden skall bli mera heltäckande och 
skattestyreisens resurser kunna inriktas på styr
ning av stämpelskatteärendena, föreslås det att 
statens talan förs av beskattningsombudet 
Nivån på intressebevakningen äventyras inte 
därmed, eftersom beskattningsombuden redan 
nu för statens talan i sådana ansöknings- och 
debiteringsärenden som skall avgöras av läns
skatteverket. 

5. Slopandet av stämpelmärkena 

5.1. Nuläge 

Enligt 69 § lagen angående stämpelskatt skall 
en handling som är underkastad stämpelskatt 
beläggas med stämpelmärken. I statsrådets 
beslut om tillämpning av lagen angående 
stämpelskatt (663/43) finns närmare anvisning
ar om stämpelmärken och deras tillgänglighet. 
Stämpelmärken tillverkas av Finlands Bank, 
som på beställning distribuerar dem till post
och televerket. Dessa levererar dem vidare till 
länsskatteverken och postanstalterna. Enskilda 
köper stämpelmärken från postanstalterna. 
Ämbetsverk och tjänstemän kan av länsskatte
verket få en permanent stämpelmärkeskassa, 
över vilken bok skall föras enligt skattestyrei
sens anvisningar. 

I 70 § lagen angående stämpelskatt stadgas 
om alternativa sätt att betala stämpelskatt. 
Enligt paragrafens l mom. kan stämpelskatt 
inbetalas på de betalningsställen som bestäms 
av finansministeriet I paragrafens 3 mom. 
finns stadganden om stämpelskatt som betalas 
med användning av en stämpelskattemaskin. 
stämpelskatten för en handling kan betalas till 
Postbanken Ab, till en postanstalt som förmed
lar postgirorörelse, statskontoret, länsstyrelsen 
eller till en affärs-, spar- eller andelsbank. 
Inbetalningskortets kvittodel fästs på handling
en. Rätt att använda stämpelskattemaskin be
viljas både myndigheter och enskilda på ansö
kan av länsskatteverket Handlingarna stämp
las med maskinen och den influtna stämpel
skatten redovisas regelbundet tilllänsskattever
ket. 

En av myndigheterna utfärdad expedition 
kan beläggas med stämpel antingen i form av 
stämpelmärken, om myndigheten har en per
manent stämpelmärkeskassa, eller genom att 
stämpla handlingen med en stämpelskattemas
kin. En handling som skall inlämnas till en 

myndighet kan i allmänhet beläggas med stäm
pel med användande av alla dessa sätt. Efter
som domstolarna och vissa justitieförvaltnings
myndigheter samt länsstyrelserna från början 
av september övergått till att uppbära endast 
avgifter för sina expeditioner, kommer använd
ningen av stämpelmärken att minska ytterli
gare. Ä ven för handelsregisteranmälningar 
uppbärs från samma tidpunkt avgifter. Den 
s.k. bilagestämpel som nämns i 13 § lagen om 
stämpelskatt och som i praktiken har erlagts 
endast i form av stämpelmärken, uppbärs inte 
längre. Det är därför inte nödvändigt att 
bibehålla stämpelmärken som en form för 
erläggande av stämpelskatt, utan stämpelskat
ten kan betalas på annat sätt. Användningen 
av stämpelmärken är frekvent i samband med 
betalningsorder och växlar. 

År 1989 såldes stämpelmärken för ca 2,5 
miljarder mark, år 1990 för ca 1,6 miljarder 
och år 1991 för ca 1,3 miljarder mark, men år 
1992 inflöt av stämpelmärken endast 129 mil
joner mark. Även om de minskade intäkterna 
av stämpelmärken delvis berott på den försäm
rade ekonomiska situationen, har försäljningen 
av stämpelmärken under de senaste åren mins
kat betydligt samtidigt som det blivit allt 
vanligare att betala stämpelskatt på annat sätt. 
Till den uppkomna situationen har även bidra
git vissa uppdagade förfalskningar, som ledde 
till att stämpelmärken av större valörer än 100 
mark slopades redan från början av december 
1991. Tryckningen och distributionen av stäm
pelmärken åsamkar skatteförvaltningen bety
dande kostnader. 

5.2. Föreslagna ändringar 

Lagen föreslås ändrad så att stämpelmärke
na kan slopas. Enligt de föreslagna ändring
arna blir de expeditioner, för vilka stämpelskatt 
skall betalas, mycket få. Om en myndighet inte 
har en stämpelskattemaskin, skall stämpelskat
ten betalas i pengar till den myndighet som ger 
ut expeditionen. Myndigheten skall göra en 
anteckning på handlingen om stämpelskattens 
belopp. Myndigheten skall i stället för en 
stämpelmärkeskassa ha en separat stämpelskat
tekassa och de influtna medlen skall redovisas 
till länsskatteverket på samma sätt som de för 
stämpelmärken influtna medlen för närvarande 
redovisas. När en stämpelskattepliktig handling 
inges till en myndighet, skall stämpelskatten 
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betalas i pengar med ett inbetalningskort. Om 
stämpelskattebeloppet är litet, vilket är fallet i 
vissa betalningsorder- och indrivningsärenden, 
åsamkas den skattskyldige på grund av ban
kernas gireringsavgifter av oskäligt höga kost
nader jämfört med stämpelskattebeloppet. Det 
föreslås därför att stämpelskatt som under
stiger 30 mark inte behöver betalas. 

6. Avgifter för handlingar som utges 
av skatteförvaltningen 

Enligt ikraftträdelsestadgandet i lagen om 
grunderna för avgifter till staten upphävs lag 
om grunderna för avgifter, som skola erläggas 
för särskilda myndigheters expeditioner och 
tjänsteförrättningar (806/42) från början av år 
1994. För kopior och utdrag som utges av 
skatteförvaltningen har uppburits lösen enligt 
vad som stadgas i nämnda lag. Avsikten är att 
ersätta dessa lösenbelopp med avgifter enligt 
lagen om grunderna för avgifter till staten, 
vilka bestäms av finansministeriet. Det föreslås 
därför att 131 § beskattningslagen, 65 § lagen 
om skatt på arv och gåva samt 134 § 2 mo m. 
omsättningsskattelagen upphävs. 

7. Propositionens verkningar 

A v expeditioner som utgavs av statsrådet 
och ministerierna inflöt år 1992 stämpelskatt 

till ett belopp om ca 14,9 miljoner mark. Av 
detta belopp inflöt av titlar ca 4,7 miljoner 
mark. Inom polisförvaltningen uppbars år 1992 
för expeditioner stämpelskatt till ett belopp om 
ca 167 miljoner mark och vid bilregistercentral
en ca 5,4 miljoner mark. stämpelskatten kom
mer att ersättas av avgifter. Om en gräns för 
stämpelskatten dras vid 30 mark, innebär detta 
att skatteintäkterna minskar något. Det är 
emellertid svårt att bedöma hur stor denna 
minskning är. 

Om stämpelmärkena slopas minskar skatte
styrelsens tryckningskostnader, vilka år 1992 
uppgick till 800 000 mark. Till post- och 
televerket betalades år 1992 i försäljningsersätt
ning för stämpelmärken ca 4,2 miljoner mark. 
Slopandet av stämpelmärkena och debiteringen 
av stämpelskatt enligt expeditionernas längd 
minskar det administrativa arbetet. 

8. Ärendets beredning 

Propositionen har beretts som tjänstearbete 
vid finansministeriet delvis på basis av skatte
styrelsens framställningar. Det obligatoriska 
rättelseyrkandet grundar sig på ett förslag av 
kommissionen för utvecklande av rättsskyddet 
inom beskattningen, som hade till uppgift att 
utreda utvecklandet av rättelse- och besvärs
möjligheterna inom beskattningen (kommitte
betänkande 1992:7). 

DETALJMOTIVERING 

l. Motivering till lagförslaget 

Lagen angående stämpelskatt 

4 §. Paragrafen, i vilken ingår en förteckning 
över myndigheter som uppbär stämpelskatt för 
sina expeditioner, föreslås upphävd. 

5 §. stadgandet, enligt vilket för bevis som 
utfärdas av riksarkivet eller ett landsarkiv 
uppbärs lösen med användande av stämpelmär
ken, föreslås upphävt. Riksarkivet övergår till 
att uppbära avgifter enligt lagen om avgifter till 
staten. 

6 §. Paragrafen, som anger stämpelskattebe
loppet per sida, föreslås upphävd. 

8 §. stadgandet om tilläggsstämpel föreslås 
upphävt. 

9 §. stadgandet om undantag vid indrivning 
av tilläggsstämpel föreslås upphävt. 

l O §. I paragrafen ingår stadganden om 
stämpelskatt, som uppbärs till ett fast belopp 
för vissa expeditioner. I paragrafen kvarstår 
enligt förslaget endast stadgandena om 
stämpelskatt för apotekstillstånd, titel och vär
dighet, utmålssedel, godkännande av förbehålls
anmälan enligt gruvlagen, tillstånd att driva 
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elverk, beslut varmed beviljas tillstånd att 
ordna nöjen samt för mutsedel. Utöver dessa 
föreslås det att i paragrafen intas ett stadgande 
om stämpelskatt om l 000 mark för beslut, 
varmed beviljas dispens från sådana behörig
hetsvillkor för en statlig tjänst eller befattning, 
som stadgas genom förordning. 

11 §. Paragrafen, i vilken räknas upp vem 
som är befriad från stämpelskatteskyldigheten, 
föreslås upphävd. 

12 §. Paragrafen, i vilken räknas upp de 
expeditioner för vilka stämpelskatt inte behö
ver betalas, föreslås upphävd. 

14 §. Enligt paragrafen skall Penningauto
matföreningens anmälan om ibruktagande av 
förströelseautomat beläggas med stämpel enligt 
avsnittet Beslut i lO§. Eftersom avsikten är att 
börja uppbära avgift för Penningautomatfö
reningens anmälningar, föreslås avsnittet upp
hävt. 

16 §. I stadgandet om stämpelskatt som skall 
betalas vid ansökan om lagfart, föreslås att 
omnämnandet av stämpelmärken slopas. 

26 §. En överlåtelsehandling som gäller en 
arrenderätt jämte byggnader i stad skall företes 
för den kommunala myndigheten inom tre 
månader från äganderättens övergång. 

50 §. Eftersom stämpelskatt som unrlestiger 
30 mark enligt lagen inte skall uppbäras, kan 
stadgandena om stämpelskattefrihet för ford
ringsbevis som understiger 500 mark upphävas. 

69 §. I paragrafens l mom. ingår stadganden 
om de sätt på vilka stämpelskatt kan betalas. I 
de fall då en myndighet inte har någon stäm
pelskattemaskin, skall den myndighet som ger 
ut handlingen göra en anteckning på handling
en om skattebeloppet och betalningen. Om 
skatten har betalts till posten eller en pen
ninginrättning skall kvittot fästas på handling
en eller, då handlingen, t.ex. ett fordringsbevis, 
stämplas med stämpelskattemaskin, göras ett 
stämpelavtryck på handlingen. 

I det nya 3 mom. föreslås ett stadgande om 
att stämpelskattebelopp som understiger 30 
mark inte skall uppbäras. 

70 §. I paragrafens l mom. föreslås ett 
stadgande om att stämpelskatt för en expedi
tion kan betalas till den myndighet som ger ut 
den. 

74 §. Ur paragrafen, som innehåller stadgan
den om vem som ansvarar för att stämpelskat
ten betalas, föreslås omnämnandet om stäm
pelmärken slopad. 

75, 76 och 78 §§. I paragrafer föreslås vissa 
justeringar med anledning av att stämpelmär
kena slopas. 

82 §. I denna paragraf, som föreslås fogad till 
lagen, ingår stadganden om länsskatteverkets 
tillsynsplikt i fråga om skyldigheten att betala 
stämpelskatt för överlåtelsehandlingar rörande 
arrenderätt jämte byggnader i stad. De hand
lingar som behövs för tillsynen samt annan 
behövlig utredning skall företes för länsskatte
verket I fall av försummelse skall länsskatte
verket debitera stämpelskatten jämte skatte
tillägg. 

85 §. Det föreslås att i paragrafen slopas 
omnämnandet om stämpelmärken. 

92 §. I paragrafen föreslås stadganden om 
framställande av rättelseyrkande innan besvär 
anförs. Rättelseyrkandet skall framställas till 
det länsskatteverk, inom vars område beslutet 
har fattats. Yrkandet skall framställas inom tre 
år från utgången av det kalenderår, under 
vilket stämpelskatten har eller borde ha betalts. 
Ändring i beslut, för vilka stämpelskatten 
enligt lagen angående stämpelskatt skall åter
bäras efter ansökan, får inte sökas genom 
rättelseyrkande. 

92 a§. Det föreslås att till lagen fogas en 
paragraf med stadganden om återbäring eller 
debitering av skatt, om länsskatteverket genom 
ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande 
har ändrat ett tidigare beslut. 

93 §. I paragrafen ingår stadganden om att 
vid bevakning av statens intresse förs dess talan 
av beskattningsombudet, både då det gäller 
rättelseyrkande och besvär. 

94 §. När stämpelmärken inte längre an
vänds, behövs inte något stadgande om åter
betalning av stämpelmärken som förfarits i 
ämbetsverk eller använts av misstag. I para
grafen ingår enligt förslaget ett stadgande med 
tanke på de fall där en myndighet obefogat har 
redovisat stämpelskatt som skall betalas i 
pengar eller debiteras med stämpelskattemas
kin. Länsskatteverket återbetalar på ansökan 
skatten eller bestämmer att den skall avdras 
från senare redovisningar. 

96 §. Eftersom stämpelmärken inte längre 
används, föreslås det att paragrafen slopas 
såsom obehövlig. 

98 a§. I paragrafen ingår stadganden om 
sökande av ändring i länsskatteverkets beslut. 
Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet, dock 
så att beskattningsombudets besvärstid räknas 
från beslutsdatum. 
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Länsskatteverket skall bereda parterna till
fälle att avge bemötande och ytterligare 
bemötande. 

98 b§. Det föreslås att stadgandena om 
sökande av ändring till högsta förvaltnings
domstolen intas i en ny 98 b §, som fogas till 
lagen. 

Besvär över åtgärder som vidtagits av stats
rådets kansli, ministerierna och dessas föredra
gande får anföras hos högsta förvaltningsdom
stolen inom tre år. 

l 00 a §. Det föreslås att i paragrafen intas en 
hänvisning till 26 §, eftersom skattetillägg kan 
debiteras även vid underlåtelse att betala 

stämpelskatt för överlåtelsehandling rörande 
arrendetomt jämte byggnader i stad. 

2. Ikraftträdande 

Det föreslås att lagar träder i kraft den l 
januari 1994. stämpelmärken kan dock använ
das fram till den l mars 1994. Länsskatteverket 
återbetalar på ansökan beloppet av oanvända 
stämpelmärken, om ansökan görs senast den 31 
december 1994. 

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

Lag 
om ändring av lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 4 §, 5 § 3 room., 6, 8, 9, 11 

och 12 §§, avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 §, 50§ l room. 2 punkten och 2 room. 
och 96 §, 

dessa lagrum sådana de lyder, 4, 6, 8 och 9 §§i lag av den 9 augusti 1993 (730/93), 11 § ändrad 
genom lagar av den 6 maj 1955, den 24 november 1961, den 30mars 1973 och den 19 december 
1980 (218/55, 511161, 273173 och 851180), 12 §ändrad genom lagar av den 15 december 1950, den 
27 april 1951, den 26 juni 1959, den 21 december 1962, den 30 december 1965, den26mars 1971, 
den 19 november 1971, den 10 november 1972, den 21 december 1972, den29mars 1974, den 31 
maj 1974, den 24 juni 1976, den 23 juni 1977, den 2 december 1977, den 23 december 1981, den 
26mars 1982, den 21 december 1984, den 13 mars 1987, den 28 april 1989, den 16 juli 1990, den 
24 augusti 1990, den 26 juni 1992, den 13 november 1992 och den 30 december 1992 (597/50, 
264/51, 271159, 606/62, 736/65, 235171, 776171, 734172, 832172, 270174, 425174, 547176, 512177, 
862177, 1007/81, 221/82, 885/84, 286/87, 356/89, 657/90, 721/90, 555/92, 1033/92 och 1630/92) och 
nämnda lagar av den 30mars 1973 och den 9 augusti 1993, avsnittet Penningautomatföreningens 
anmälan i 14 §i lag av den 26 juni 1992 (553/92), 50§ l mom. 2 punkten i lag av den 31 december 
1968 (747/68) och 96 § i lag av den 11 augusti 1978 (620178), 

ändras 10 §, 16 § l room., 26 §, 69 § l mom., 70 § l room., 74 § l room., 75, 76,- 78, 85, 92, 93, 
94, 98 a och 100 a§§, 

dessa lagrum sådana de lyder, lO§ ändrad genom lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 
nämnda lagar av den 26 juni 1992, den 13 november 1992, den 30 december 1992 och den 9 
augusti 1993, 16 § l room. i lag av den 19 december 1986 (963/86), 26 § i lag av den 21 december 
1990 (1167/90), 69 § l room. i lag av den 15 augusti 1980 (608/80), 70 § l room. i lag av den 26 
juni 1987 (591187), 76 §delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993, 85 §delvis ändrad 
genom lag av den 16 oktober 1992 (922/92), 92 §ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993 
och genom lagar av den 23 december 1959, den 31 december 1974 och den 30 april 1992 (479/59, 
1029174 och 375/92), 93 § i nämnda lag av den 26 juni 1959, 94 § delvis ändrad genom nämnda 
lag av den 11 augusti 1978, 98 a§ i nämnda lag av den 21 december 1990 och 100 a§ i nämnda 
lag av den 30 april 1992, och 

fogas till 69 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 15 augusti 1980 och genom 
lag av den 23 december 1988 (1196/88), ett nytt 3 room. och tilllagen i stället för den 82 § som 
upphävdes genom nämnda lag av den 31 december 1968 en ny 82 § samt nya 92 a och 98 b §§, 
som följer: 

10 § 
För nedan nämnda expeditioner skall 

stämpelskatt betalas till följande belopp: 
Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas 

avkasta enligt prövning av den myndighet som 
beviljar tillståndet, minst 4 200 och högst 
70 000 mark. 

Öppet brev eller annan handling som gäller 
titel eller värdighet utan därmed förenad verklig 
tjänst: 

l) för den som står i tjänste- eller arbetsför
hållande eller annat därmed jämförbart anställ
ningsförhållande till staten, en kommun eller 
kyrkan med .anställningen som huvudsyssla, 

enligt statsrådets föreskrifter, minst 120 och 
högst 115 000 mark, 

2) för den som inte står i tjänste- eller 
arbetsförhållande eller annat därmed jämför
bart anställningsförhållande till staten, en kom
mun eller kyrkan med anställningen som hu
vudsyssla, enligt statsrådets föreskrifter, minst 
175 och högst 460 000 mark. 

Stämpelskatt skall likväl inte betalas för 
öppet brev, varmed honorär konsulär represen
tant för Finland förlänas generalkonsuls eller 
konsuls titel. 

Utmålssedel enligt prövning, minst 580 och 
högst 5 800 mark. 
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Godkännande av förbehållsanmälan enligt 
gruvlagen 400 mark för varje förbehållsområde. 

Beslut, varmed beviljas 
I) dispens från sådana behörighetsvillkor för 

en statlig tjänst eller befattning, som stadgas 
genom förordning, I 000 mark, 

2) tillstånd 
a) att hålla en för nöjesändamål tillverkad, 

mot avgift upplåten spelautomat eller annan 
sådan anordning vid vars begagnande vinst kan 
utfalla i spelmarker som kan bytas mot varor, 

b) att hålla en för nöjesändamål tiiiverkad, 
mot avgift upplåten automat eller annan där
med jämförlig anordning vid vars begagnande 
vinst kan utfalla i varor, 

c) att hålla en för nöjesändamål mot avgift 
upplåten annan än i punkterna a och b nämnd 
automat eller annan därmed jämförlig anord
ning, såsom musik- eller bildförevisningsauto
mat, målskjutningsautomat eller anordning för 
bollspel eller annat spel, 

d) att anordna målskjutning, pil- eller ring
kastning, miniatyrgolf, kortspel eller andra 
därmed jämförliga, för nöjesändamål mot av
gift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså 
att anordna annat än i punkterna a, b och c 
nämnt spel vars utgång beror på tur eller 
skicklighet eller något annat sådant spel, 

enligt statsrådets föreskrift, för vart och ett 
minst 50 mark och högst l 300 mark per 
kalendermånad eller del därav. 

Då ett tillstånd som avses i 2 punkten 
beviljas för en tid, för vilken stämpelskatt 
redan betalts på en annan ort, skall till denna 
del ingen stämpelskatt uppbäras. 

3) för drivande av elverk 4 700 mark. 
Mutsedel, enligt den myndighets prövning 

som beviljar tillståndet, minst 600 mark och 
högst 2 500 mark. 

16 § 
För överlåtelsehandling beträffande ägande

rätt till fastighet skall stämpelskatt betalas då 
lagfart söks. 

26§ 
När överlåtelse av en arrendetomt i stad med 

därtill hörande byggnader skall anmälas hos den 
kommunala myndigheten, skall överlåtelse
handlingen inom tre månader från äganderät
tens övergång företes, försedd med en anteck
ning om betald stämpelskatt till ett belopp som 
motsvarar den stämpelskatt som gäller i fråga 

2 331001M 

om köpebrev för fastighet. Därvid skall även i 
tillämpliga delar iakttas 17 §, 20-25 §§ och 30 § 
l m om. l, 5 och 8 punkten samt 5 m om. 

69 § 
På en handling som är underkastad stämpel

skatt skall 
l) den myndighet som tagit emot skatten i 

pengar anteckna skattebeloppet och betal
ningen, eller 

2) fästas kvitto varav betalningen framgår, 
eller 

3) göras ett stämpelavtryck som anger skat
tebeloppet. 

Om stämpelskattebeloppet understiger 30 
mark, behöver det inte betalas. 

70§ 
Om inte annat stadgas i denna lag, skall 

stämpelskatten betalas i pengar på de betal
ningsställen som finansministeriet bestämmer. 
stämpelskatten för en expedition kan betalas 
till den myndighet som ger ut den. Myndighe
ten skall redovisa stämpelskatten till länsskat
teverket 

74§ 
För stämpelskatten på en växel, ett stämpel

skattepliktigt skuldebrev eller någon annan 
stämpelskattepliktig handling ansvarar den 
som ger ut växeln, skuldebrevet eller handling
en. Envar som såsom bevis på en förvärvad 
rättighet tar emot en växel eller handling eller 
transporterar den eller företer en växel till 
accept eller betalning svarar dock även för att 
stämpelskatteskyldigheten vederbörligen full
görs. 

75 § 
På ett köpebrev för en fastighet eller någon 

annan sådan handling, för vilken stämpelskatt 
skall betalas när den inges till eller företes för 
en myndighet, är den som utfärdar eller företer 
handlingen skyldig att fåsta ett kvitto varav 
den betalda skatten framgår. 

76§ 
En tjänsteman som tar emot en enskild 

handling för vilken stämpelskatt skall betalas 
. då den inlämnas till myndigheten eller annars, 

ansvarar för att för handlingen har betalts 
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stämpelskatt till stadgat belopp. En handling 
som inkommit till myndigheten per post och 
för vilken stadgad stämpelskatt inte har betalts, 
skall obehandlad returneras till avsändaren på 
det sätt som stadgas särskilt. 

78 § 
När en myndighet tar emot en handling på 

vilken fästs ett kvitto varav den betalda skatten 
framgår, skall med stämpel eller bläckpenna 
göras anteckningen "makulerad" eller "ogiltig" 
samt dagen då detta görs. 

Den som enligt 74 § är ansvarig för att 
stämpelskatten betalas ansvarar även för att de 
anteckningar som nämns i l mom. på det på 
handlingen fästa kvittot, varav den betalda 
skatten framgår. 

82§ 
Länsskatteverket utövar tillsyn över att stad

gandena om stämpelskatteskyldighet för så
dana överlåtelsehandlingar som avses i 26 § 
iakttas. 

För länsskatteverket skall på begäran företes 
de handlingar som behövs för tillsynen samt 
annan behövlig utredning. 

Om den stadgade stämpelskatten inte inom 
utsatt tid har betalts för en överlåtelsehandling 
som avses i 26 §, skalllänsskatteverket debitera 
stämpelskatten jämte skattetillägg hos den som 
mottagit egendomen. 

85 § 
Då försäljning eller byte av värdepapper sker 

utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtals
marknadsverksamhet som idkas av en sam
manslutning av värdepappersförmedlare skall, 
om båda kontrahenterna är fondhandlare, var
dera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota 
enligt vilken i stämpelskatt skall betalas hälften 
av det belopp som stadgas i 55§. I övriga fall 
skall, om den ena kontrahenten är fondhand
lare eller om överlåtelsen sker på auktion 
antingen i en börslokal eller någon annanstans 
eller annars genom förmedling av tredje man, 
fondhandlaren, auktionsförrättaren eller för
medlaren, men annars vid försäljning av vär
depapper säljaren och vid byte någondera 
kontrahenten uppgöra en nota över överlåtel
sen. Den som är skyldig att uppgöra notan 
skall se till att stämpelskatt i enlighet med 
notan betalas till det belopp som avses i 55 §. 

Om den försummar sin skyldighet, som 
enligt l mom. skall uppgöra notan och se till 

att stämpelskatten betalas, skall den andra 
kontrahenten, eller om överlåtelsen ägt rum 
genom förmedling av tredje man, kontrahent
erna fullgöra vad som stadgas i momentet. 

92§ 
Över en myndighets beslut om skyldighet att 

betala stämpelskatt eller stämpelskattens be
lopp får ändring sökas hos länsskatteverket 
genom ett skriftligt rättelseyrkande, om inte 
ärendet avgjorts genom ett beslut med anled
ning av besvär eller annat stadgas nedan. 
Rättelseyrkandet skall framställas till det läns
skatteverk, inom vars område beslutet har 
fattats. Till rättelseyrkandet skall fogas det 
beslut i vilket ändring söks i original eller i en 
på tjänstens vägnar bestyrkt kopia. Länsskat
teverket skall med anledning av rättelseyrkan
det begära ett utlåtande av den myndighet, vars 
beslut rättelseyrkandet gäller. 

Rättelseyrkandet skall framställas inom tre 
år från utgången av det kalenderår, under 
vilket stämpelskatten har eller borde ha betalts. 

I beslut i ärenden som avses i 94-98 §§ eller 
98 b§ 2 mom. i denna lag får ändring inte 
sökas genom rättelseyrkande. 

92 a§ 
Om länsskatteverket genom ett beslut med 

anledning av ett rättelseyrkande har ändrat 
myndighetens beslut, skall så snart länsskatte
verkets beslut har vunnit laga kraft, med 
iakttagande i tillämpliga delar av 98 §, den 
skatt som betalts till ett för stort belopp 
återbäras eller skatten debiteras. 

93 § 
Rättelseyrkande och besvär kan även an

föras för att bevaka statens intresse. Statens 
talan förs av beskattningsombudet 

94§ 
Har en myndighet obefogat redovisat 

stämpelskatt som skall betalas i pengar eller 
debiteras med stämpelskattemaskin, återbär 
länsskatteverket på ansökan skatten eller be
stämmer att den skall avdras från senare 
redovisningar. Detta gäller även en underteck
nad och stämplad expedition som inte lösts ut 
på grund av medellöshet eller av annan laglig 
orsak inte utgivits till vederbörande. 

98 a§ 
I länsskatteverkets beslut enligt 92 § och 
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94-98 §§ får ändring sökas genom besvär hos 
länsrätten. Besvärsskriften skall före besvärsti
dens utgång tillställas länsskatteverket eller 
länsrätten. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. 
Beskattningsombudets besvärstid räknas från 
beslutsdatum. 

Över besvär som beskattningsombudet in
lämnat och över besvär som en part inlämnat 
skall länsskatteverket bereda respektive mot
part tillfälle att inge bemötande och vid behov 
även ytterligare bemötande. Besvärsskriften 
jämte handlingar, till vilka även länsskattever
kets utlåtande skall fogas, skall utan dröjsmål 
sändas till länsrätten. 

98 b§ 
Den som är missnöjd med länsrättens beslut 

får anföra besvär hos högsta förvaltningsdom
stolen. Besvärsskriften skall inlämnas till högs
ta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från 
delfåendet av beslutet. 

Över åtgärder i stämpelskatteärenden som 
· vidtagits av statsrådet och dess kansli samt 

2. 

ministerierna och dessas föredragande, får be
svär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Besvärstiden är tre år från utgången av det 
kalenderår, under vilket stämpelskatten har 
eller borde ha betalts. 

100 a§ 
Har skatten inte betalts inom den tid som 

stadgas i 26 eller 87 §, skall på den obetalda 
skatten i skattetillägg betalas en mark på 
hundra för varje kalendermånad räknat från 
den dag då skatten senast borde ha betalts 
fram till betalningsdagen eller, om skatten har 
debiterats, till slutet av månaden före förfallo
dagen. 

Denna lag träder i kraft den 1994. 
Före den l mars 1994 kan stämpelskatt dock 
betalas även med stämpelmärken. 

Länsskatteverket återbär på ansökan belop
pet av oanvända eller förstörda stämpelmär
ken, om ansökan görs senast den 31 december 
1994. 

Lag 
om upphävande av 131 § beskattningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 131 § beskattningslagen av 

den 12 december 1958 (482/58), sådan den 
lyder delvis ändrad genom lagar av den 16 juli 

1990 och den l november 1991 (658/90 och 
1300/91). 

3. 
Lag 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

om upphävande av 65 § lagen om skatt på arv och gåva 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 65 §lagen den 12 juli 1940 

om skatt på arv och gåva (378/40), sådan den 
lyder ändrad genom lagar av den 30 december 
1959 och den 16 juli 1990 (520/59 och 659/90). 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

1994. 

1994. 
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4. 
Lag 

om upphävande av 134 § 2 mom. omsättningsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Härmed upphävs 134 § 2 mom. omsättnings

skattelagen av den 22 mars 1991 (559/91). 

Helsingfors den 10 september 1993 

2§ 
Denna lag träder i kraft den 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

1994. 

Finansminister Iiro Viinanen 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av lagen angående stämpelskatt 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 4 §, 5 § 3 mom., 6, 8, 9, 11 

och 12 §§,avsnittet Penningautomatföreningens anmälan i 14 §,50§ l mom. 2 punkten och 2 mom. 
och 96 §, 

dessa lagrum sådana de lyder, 4, 6, 8 och 9 §§i lag av den 9 augusti 1993 (730/93), 11 §ändrad 
genom lagar av den 6 maj 1955, den 24 november 1961, den 30mars 1973 och den 19 december 
1980 (218/55, 511161, 273/73 och 851180), 12 §ändrad genom lagar av den 15 december 1950, den 
27 april 1951, den 26 juni 1959, den 21 december 1962, den 30 december 1965, den26mars 1971, 
den 19 november 1971, den 10 november 1972, den 21 december 1972, den29mars 1974, den 31 
maj 1974, den 24 juni 1976, den 23 juni 1977, den 2 december 1977, den 23 december 1981, den 
26mars 1982, den 21 december 1984, den 13 mars 1987, den 28 april 1989, den 16 juli 1990, den 
24 augusti 1990, den 26 juni 1992, den 13 november 1992 och den 30 december 1992 (597/50, 
264/51, 271159, 606/62, 736/65, 235/71, 776/71, 734/72, 832/72, 270/74, 425/74, 547/76, 512/77, 
862/77, 1007/81, 221182, 885/84, 286/87, 356/89, 657/90, 721190, 555/92, 1033/92 och 1630/92) och 
nämnda lagar av den 30 mars 1973 och den 9 augusti 1993, avsnittet Penningautomatföreningens 
anmälan i 14 §i lag av den 26 juni 1992 (553/92), 50§ l mom. 2 punkten i lag av den 31 december 
1968 (747/68) och 96 § i lag av den 11 augusti 1978 (620/78), 

ändras lO§, 16 § l mom., 26 §, 69 § l mom., 70 § l mom., 74 § l mom., 75, 76, 78, 85, 92, 93, 
94, 98 a och 100 a§§, 

dessa lagrum sådana de lyder, lO§ ändrad genom lag av den 20 december 1991 (1555/91) och 
nämnda lagar av den 26 juni 1992, den 13 november 1992, den 30 december 1992 och den 9 
augusti 1993, 16 § l mom. i lag av den 19 december 1986 (963/86), 26 § i lag av den 21 december 
1990 (1167/90), 69 § l mom. i lag av den 15 augusti 1980 (608/80), 70 § l mom. i lag av den 26 
juni 1987 (591187), 76 §delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993, 85 §delvis ändrad 
genom lag av den 16 oktober 1992 (922/92), 92 §ändrad genom nämnda lag av den 9 augusti 1993 
och genom lagar av den 23 december 1959, den 31 december 1974 och den 30 april 1992 (479/59, 
1029/74 och 375/92), 93 §i nämnda lag av den 26 juni 1959, 94§ delvis ändrad genom nämnda 
lag av den Il augusti 1978, 98 a § i nämnda lag av den 21 december 1990 och l 00 a§ i nämnda 
lag av den 30 april 1992, och 

fogas till 69 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 15 augusti 1980 och genom 
lag av den 23 december 1988 (1196/88), ett nytt 3 mom. och till lagen i stället för den 82 § som 
upphävdes genom nämnda lag av den 31 december 1968 en ny 82 § samt nya 92 a och 98 b§§, 
som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

4§ 
De myndigheter, för vilkas expeditioner (upphävs) 

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

l gruppen: 
Republikens president, republikens presidents 

kansli, statsrådet, statsrådets kansli, ministerier-
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na, justitiekanslersämbetet och centra/skatte
nämnden. 

2 gruppen: 
Befolkningsregistercentralen, centra/kriminal

polisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontor
et, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullsty
relsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, 
domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrko
styrelse, utbildningsstyrelsen, riksarkivet, land
sarkiven, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrel
sen, skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, en
heten för fordonsförvaltningen vid Bilregister
centralen, meteorologiska institutet, Teleförvalt
ningscentralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedels
verket, konsumentverket, olycksfallsverket och 
läkemedelsverket. 

3 gruppen: 
Häradsskrivarna, polisinrättningarna, läns

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

Föreslagen lydelse 

5§ 

Då för bevis, som utfärdas av riksarkivet eller (upphävs) 
landsarkiv på grund av där deponerad, försam-
ling tillhörig handling, enligt kyrkolagen skall 
erläggas lösen, uppbäres denna med användande 
av stämpelmärken. 

6§ 
Om inte något annat stadgas i denna lag, skall (upphävs) 

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

J) utslag, resolution, diariebevis eller annan 
expedition, som tecknats på ett separat papper 
eller på en handling som ingivits till en myndig
het, samt protokollsutdrag, vilket enligt gällande 
stadganden skall utfärdas såsom egentlig expe
dition till en part, med undantag av en i 2 
punkten nämnd expedition, för varje sida: 

mk 

J gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,-
2 ............................ 28,-
3 ............................ J2,-

2) kopia av en expedition eller av någon 
annan hos en myndighet förvarad handling, 
remissresolution, som tecknats på eller fogats till 
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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§ 

mk 

12,-
10,-

Utöver vad som skall betalas i stämpelskatt 
enligt antal sidor skall i denna paragraf nämnda 
handlingar beläggas med tilläggsstämpel till föl
jande 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 sty
relse 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 åborätt 
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 
avs/agsresolutioner, vilka såsom särskild expedi
tion 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 

Föreslagen lydelse 

(upphävs) 

(upphävs) 

10 § 
För nedan nämnda expeditioner skall stämpel

skatt betalas till följande belopp: 
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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. 

Arbetstillstånd som i Finland antecknas i 
utlännings pass, i identitetsbevis som godkänts i 
stället för pass eller i främlingspass som ut
färdats i Finland, beroende på ömsesidighet, 
enligt prövning högst 840 mark. 

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

l) punkten upphävts 9.8.1993 (730193), 
2) för idkande av näring som avses i lagen 

angående rättighet att idka näring l 400 mark, 
3) punkten upphävts 30.12.199 2 (J 630/9 2) 
4) att idka bankrörelse, värdepappersförmed

lingsrörelse enligt lagen om värdepappersförmed
lingsrörelse ( 499/89), i lagen om placeringsfon
der ( 480/87) nämnd fondbolagsverksamhet eller 
att hålla ett kreditinstitut som nämns i lagen om 
finansieringsverksamhet ( 1544191): 

a) för bildande av depositionsbank eller kre
ditinstitut som nämns i lagen om finansierings
verksamhet 255 000 mark, 

b) för bildande av värdepappersförmedlingsfö
retag 50 000 mark, 

c) för bildande av fondbolag 25 500 mark, 
d) för öppnande av filialkontor till deposi

tionsbank eller till kreditinstitut som nämns i 
lagen om finansieringsverksamhet eller affärs
ställe för värdepappersförmedlingsföretag i ut
landet 43 000 mark, 

e) för öppnande av filialkontor till utländsk 
kreditinrättning i Finland 43 000 mark, 

f) för depositionsbank eller kreditinstitut som 
nämns i lagen om finansieringsverksamhet att 
investera i aktier, andelar och annat delägarskap 
i utländska kredit- och finansieringsinrättningar 
samt för värdepappersförmedlingsföretag att in
vestera i aktier, andelar och annat delägarskap i 
utländska sammanslutningar som bedriver värde
pappersförmedling 14 000 mark. 

För beslut, som utfärdas pil grund av ansökan 
av bank eller annan penninginrättning och angår 
dess rörelse samt publiceras i författningssam
lingen, skall utöver vad som ovan stadgas i 
stämpelskatt betalas 840 mark för varje sådan 
sida i silväl den finskspråkiga som den svensk-

Föreslagen lydelse 

Apotekstillstånd efter vad apoteket beräknas 
avkasta enligt prövning av den myndighet som 
beviljar tillståndet, minst 4 200 och högst 
70 000 mark. 

Oppet brev eller annan handling som gäller 
titel eller värdighet utan därmed förenad verklig 
tjänst: 

l) för den som står i tjänste- eller arbetsför
hållande eller annat därmed jämförbart anställ
ningsförhållande till staten, en kommun eller 
kyrkan med anställningen som huvudsyssla, 
enligt statsrådets föreskrifter, minst 120 och 
högst 115 000 mark, 

2) för den som inte står i tjänste- eller 
arbetsförhållande eller annat därmed jämför
bart anställningsförhållande till staten, en kom
mun eller kyrkan med anställningen som hu
vudsyssla, enligt statsrådets föreskrifter, minst 
175 och högst 460 000 mark. 

stämpelskatt skalllikväl inte betalas för öppet 
brev, varmed honorär konsulär representant för 
Finland förlänas generalkonsuls eller konsuls 
titel. 

Utmålssedel enligt prövning, minst 580 och 
högst 5 800 mark. 

Godkännande av förbehdllsanmälan enligt 
gruvlagen 400 mark för varje förbehållsområde. 

Beslut, varmed beviljas 
l) dispens från sådana behörighetsvillkor för 

en statlig tjänst eller befattning, som stadgas 
genom förordning, l 000 mark, 

2) tillstånd 
a) att hålla en för nöjesändamål tillverkad, 

mot avgift upplåten spelautomat eller annan 
sådan anordning vid vars begagnande vinst kan 
utfalla i spelmarker som kan bytas mot varor, 

b) att hålla en för nöjesändamål tillverkad, 
mot avgift upplåten automat eller annan där
med jämförlig anordning vid vars begagnande 
vinst kan utfalla i varor, 

c) att hålla en för nöjesändamål mot avgift 
upplåten annan än i punkterna a och b nämnd 
automat eller annan därmed jämförlig anord
ning, såsom musik- eller bildförevisningsauto
mat, målskjutningsautomat eller anordning för 
bollspel eller annat spel, 

d) att anordna målskjutning, pil- eller ring-
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språkiga författningssamlingen, på vilken beslu
tet tryckts. 

5) att idka försäkringsrörelse 65 000 mark 
och att utvidga eller förnya den koncession som 
gäller försäkringsrörelsen 32 000 mark, 

6) beträffande allmänna nöjen: 
a) att hålla en för nöjesändamål tillverkad, 

mot avgift upplåten spelautomat eller annan 
sådan anordning vid vars begagnande vinst kan 
utfalla i spelmarker som kan bytas ut mot varor, 

b) att hålla för nöjesändamål tillverkad, mot 
avgift upplåten automat eller annan därmed 
jämförlig anordning vid vars begagnande vinst i 
varor kan falla ut, 

c) att hålla för nöjesändamål mot avgift 
upplåten annan än i punkterna a och b nämnd 
automat eller därmed jämförlig anordning, så
som automat för utförande av musik eller 
förevisning av bilder, målskjutningsautomat eller 
anordning som innefattar bollspel eller annat 
spel, 

d) att anordna målskjutning, pil- eller ring
kastning, miniatyrgolfspel, kortspel eller andra 
därmed jämförliga, för nöjesändamål mot avgift 
anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså att 
anordna annat än i punkterna a, b och c nämnt 
spel vars utgång beror på tur eller skicklighet 
eller något annat sådant spel vid vilket avgift 
bärs upp, 

enligt föreskrift av statsrådet, för vart och ett 
slag minst 50 mark och högst l 300 mark per 
kalendermånad eller del därav. 

Beviljas tillstånd eller rätt som avses i 6 
punkten för en tid, för vilken stämpelskatt redan 
betalt på annan ort, skall till denna del inte 
betalas annan stämpelskatt än den som stadgas i 
6 §. 

7) punkten upphävts 26.6.1992 (555/92), 
8) för bedrivande av elverksverksamhet 4 700 

mark, 
9) att anordna flera nöjestillställningar 
a) inom ett visst länsmansdistrikt eller en viss 

stad 12 mark för varje tillställning som nämns i 
beslutet, 

b) inom ett visst län beroende på tillställning
arnas beskaffenhet och antal enligt prövning av 
den myndighet som beviljar tillståndet, minst 105 
och högst 370 mark, 

c) inom flera län beroende på tillställningar
nas beskaffenhet och antal, enligt prövning av 
den myndighet som beviljar tillståndet, minst 370 
och högst l 750 mark, 

3 331001M 

Föreslagen lydelse 

kastning, miniatyrgolf, kortspel eller andra 
därmed jämförliga, för nöjesändamål mot av
gift anordnade tidsfördriv eller tävlingar, likaså 
att anordna annat än i punkterna a, b och c 
nämnt spel vars utgång beror på tur eller 
skicklighet eller något annat sådant spel, 

enligt statsrådets föreskrift, för vart och ett 
minst 50 mark och högst l 300 mark per 
kalendermånad eller del därav. 

Då ett tillstånd som avses i 2 punkten 
beviljas för en tid, för vilken stämpelskatt 
redan betalts på en annan ort, skall till denna 
del ingen stämpelskatt uppbäras. 

3) för drivande av elverk 4 700 mark. 
Mutsedel, enligt den myndighets prövning 

som beviljar tillståndet, minst 600 mark och 
högst 2 500 mark. 
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JO) att idka optionsverksamhet 58 000 mark 
och clearingverksamhet vid optionshandel 
460 000 mark, 

11) att föra värdeandelsregister 34 500 mark. 
Om tillstånd enligt 9 punkten beviljas för 

biograf-, revy- eller andra föreställningar för viss 
tid, skall beslutet beläggas med stämpel till ett 
belopp av 22 mark för den första kalendermå
naden eller del därav samt till ett belopp av 7 
mark för varje följande kalendermånad eller del 
därav. 

Bevis som utfärdas såsom särskild expedition 
eller påtecknas en handling som uppvisas för en 
myndighet: 

l) intyg på avskrift av eller utdrag ur expe
dition, som för bestyrkande inges till den myn
dighet som utfärdat expeditionen, för bestyrkan
de av varje avskrift eller utdrag JO mark, likväl 
minst JO mark för varje bestyrkt sida, 

2) intyg över vilka som är berättigade att 
teckna trafikförsäkringsföreningens, patientför
säkringsföreningens, sjömanspensionskassans, 
pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans 
och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 
22 mark. 

Annat intyg som utfärdas av en j 4 § nämnd 
myndighet beläggs med stämpel såsom beslut av 
samma myndighet, likväl inte med tilläggsstäm
pel. 

Bilregistercentralens beslut: 
l) förhandsbesked enligt 18 § lagen om skatt 

på motorfordon, enligt bilregistercentralens pröv
ning minst 140 och högst l 400 mark, 

2) utgivande av registerskyltar som upptar ett 
speciellt registreringstecken 4 600 mark, 

3) tillstånd till undantag från ålderskraven i 
fråga om körkort och yrkestillstånd för personbil 
350 mark. 

Centralskattenämndens beslut genom vilket 
nämnden har meddelat i 69 § beskattningslagen 
nämnt förhandsbesked, enligt nämndens pröv
ning, minst 290 och högst 5 800 mark. 

Datasekretessnämndens beslut genom vilket 
nämnden har beviljat tillstånd med stöd av 22 
eller 37 § personregisterlagen ( 471187), enligt 
nämndens prövning, minst 190 och högst 3 800 
mark. 

Fotografikopia som bifogas protokoll eller 
annars utges till en sakägare, j storlek högst 
13xl8 cm, 18 mark samt för större format, 36 
mark. 

Fotostatkopia av en handling som huvudsak/i-

Föreslagen lydelse 
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gen innehåller annat än skrift, då dess storlek är 
högst 18x25 cm, 7 mark för varje sida, och då 
dess storlek är högst 36x25 cm, JO mark för 
varje sida. Då fotostatkopian är större än 36x25 
cm, skall i stämpelskatt betalas l mark för varje 
kvadratsdecimeter eller del därav, dock minst 
JOO mark för bro- och färjritning som kan 
användas såsom arbetsritning även vid nya bygg
nadsarbeten, och minst 36 mark för andra 
ritningar som i allmänhet kan användas endast 
för komplettering av handlingar. 

För fotostatkopia som ges i form av ett 
negativ som tagits med fotostatapparat eller av 
ett positiv, förstorat från en filmremsa, betalas i 
stämpelskatt det dubbla beloppet av stämpel
skatten för en i föregående stycke nämnd fotos
tatkopia. 

Fotostatskopiekarta som inte utgivits av lant
mäteristyrelsen, ett lantmäterikontor eller en 
lantmäteribyrå, då den är av 

standarstorlek 

l) A 4 
2) A 3 
3) A 2 
4) A l 
5) större än A l 

för varje kvadratdecimeter eller del därav. 

mk 

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

1,40 

Främlingspass samt resolution genom vilken 
en utlännings vistelsetillstånd som grundar sig på 
passet förlängs, beroende på ömsesidighet, enligt 
prövning högst 840 mark. 

Godkännande av förbehållsanmälan enligt 
gruvlagen 400 mark för varje förbehållsområde. 

Gravitationsbevis 115 mark. 
Inresetillstånd som i Finland antecknas i en 

utlännings pass eller i ett identitetsbevis som 
godkänts i stället för pass, beroende på ömsesi
dighet, enligt prövning högst 840 mark. 

Körkort: 
l) Körkort av klass A** ** **, * B * ** **, 

*BE****, AB* ** **,A BE** **, *B* C* **, 
A B* C***, *BE C***, A BE C***, *BE CE 
**,A BE CE**, *B* C* D*, A B* C* D*, *BE 
C* D*, A BE C* D*, *BE CE DE och A BE 
CE DE, dock inte sådant kortvarigt körkort för 
bil som utfärdas efter första skedet av förarut
bildningen, 460 mark, 

2) körkort av klass T 160 mark, 
3) ändring av körkort av klass T till annat än 

kortvarigt körkort för bil 300 mark, 
4) ändring av körkort till annat körkort av 

Föreslagen lydelse 
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högre klass än kortvarigt körkort för bil 160 
mark, 

5) duplettexemplar av körkort, dock inte 
sådant som utfärdats med anledning av ändring 
av namn eller personbeteckning, 160 mark, 

6) yrkeskörtillstånd för personbil 160 mark, 
7) trafiklärarkort 160 mark, 
8) duplettexemplar av yrkestillstånd för per

sonbil och trafiklärarkort 80 mark. 
Körkort som beviljas eller förnyas för högst JO 

år skall likväl förses med endast hälften av den 
stämpel som anges ovan. 

Lastlinjecertifikat 140 mark och förnyande av 
sådant 60 mark. 

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

Nationalitetscertifikat 270 mark. 
Pass som i Finland utfärdas för finsk medbor-

gare för resa i utlandet 
l) för högst ett år 130 mark, 
2) för högst fem år 250 mark, 
3) för högst tio år 370 mark, 
4) för sällskapspass 35 mark per person. 
Provnummerintyg, utfärdat av bilregister-

centralen, 690 mark om året, om det endast 
medför rätt till framförande av motorcykel, 
annars l 400 mark. 

Registerutdrag: 
l) ur fartygsregister och registret över pen

sionsstiftelser 30 mark per ark eller, om regis
terutdraget utges som ADB-registerblankett, 30 
mark per sida samt ur stiftelseregistret 60 mark, 

2) och 3) punkterna upphävts 13.11.1992 
(1033/92), 

4) ur understödskasseregistret, registret över 
religionssamfunden och föreningsregistret 30 
mark per ark och, om utdraget utges såsom 
ADB-registerblankett, 30 mark per sida, 

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

6) ur placeringsfondsregistret 70 mark per 
ark. 

Skattebrev, beroende på lägenhetens värde, 
enligt föreskrift av statsrådet minst 140 och 
högst 5 800 mark. 

Stiftelseärenden: 
l) meddelande av tillstånd till grundande samt 

stadfästelse av stadgarna 700 mark, 
meddelande av samtycke till fusion och stad

fästelse av ändring av den övertagande stiftelsens 
stadgar 700 mark, 

Föreslagen lydelse 
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meddelande av samtycke till fusion och stad
fästelse av den nya stiftelsens stadgar 700 mark, 

2) fastställande av stadgeändring 460 mark, 
3) meddelande av samtycke till fusion eller 

tillstånd till upplösning 350 mark. 
Trafiktillstånd: 
l) för bedrivande av personlinjetrafik, enligt 

prövning av den myndighet som beviljar tillstån
det, minst 580 och högst 7 400 mark, 

för bedrivande av personbeställningstrafiksrö
relse l 000 mark för varje fordon. 

Undervisningstillstånd för meddelande av kör
undervisning: 

l) då undervisningen meddelas med bil, 105 
mark, 

2) då undervisningen meddelas med annat 
motorfordon, 60 mark. 

Utmålssedel enligt prövning minst 580 och 
högst 5 800 mark. 

Vistelsetillstånd: förlängning av vistelsetill
stånd som i Finland antecknas i en utlännings 
pass eller i identitetsbevis som godkänts i stället 
för pass, beroende på ömsesidighet, enligt pröv
ning högst 840 mark. 

Öppet brev eller annan handling som gäller 
titel eller värdighet utan därmed förenad verklig 
tjänst: 

l) för den som står i tjänste- eller arbetsför
hållande eller annat därmed jämförbart anställ
ningsförhållande till staten, en kommun eller 
kyrkan med anställningen som huvudsyssla, en
ligt föreskrifter av statsrådet, minst 120 och 
högst 115 000 mark, 

2) för den som inte står i tjänste- eller 
arbetsförhållande eller annat därmed jämförbart 
anställningsförhållande till staten, en kommun 
eller kyrkan med anställningen som huvudsyssla, 
enligt föreskrifter av statsrådet, minst 175 och 
högst 460 mark. 

11:§ 
Fr.lm erläggande av ~tämpelskatt för expedi

tion '.iiro befriade: 
l) Jörmyndarnämnd och skogsvårdsnämnd; 
2) främmande stats domstol, myndighet och 

medborgare samt internationellt organ i ärenden, 
som handläggas med tillämpning a.v Btadgandena 
om samverkanmellan finska o(fh utländska myn
digheter vid rättegång, verkställighet av utländsk 
domstols beslut, ömsesidigt biträde av finska och 
utländska myndigheter vid delgivning av hand
lingar, bevisning i brottmål inför utländsk myn-
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dighet, handräckning, som skall lämnas utländsk 
myndighet i brottmål, handräckning, som bör 
meddelas vissa internationella organ, eller om 
sådana organs befogenhet; 

3) godman vid förordnande till sitt uppdrag 
samt i mål, som av honom föres på huvudmans 
vägnar, där denne veterligen ej i Finland äger 
medel, ur vilka stämpelskatten kunde erläggas; 

4) person, som erhållit fri rättegång för 
expeditioner som han behöver i ärende, för vilket 
fri rättegång beviljats, samt för överexekutors 
utslag angående verkställighet av dom eller 
utslag; 

5) vattennämnd, då den fullgör i 20 kap. 3 § 
vattenlagen avsedd tillsynsuppgift; 

6) person, vars medellöshet är behörigen 
styrkt, i ärenden som röra hans fördel och rätt; 
samt 

7) kommuns styrelse och församling i ärenden, 
som beröra meddelande av förhandsbesked, som 
avses i 69 § beskattnings/agen, liksom även för 
avskrifter, nämnda i 113 § l mom. beskattnings
lagen. 

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

rättsligt anspråk med anledning av brott; 
2) i anmärknings- och disciplinära mål och 

ärenden samt mål angående åtal för tjänstefel; 
ävensom 

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

ten, landskap, kommun, församling, kommunalt 
samhälle eller registrerat trossamfund tillkom
mande skatt eller avgift eller av grunden för dess 
beräknande eller debitering eller utmätning av 
sådan skatt eller avgift, eller anstånd med 
betalningen eller annan lättnad vid betalningen, 
eller restitution, dock ej i centralskattenämnden, 
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; 

4) värnplikt, arbetsplikt, folkförsörjning, 
brandskydd, befolkningsskydd eller militärin
kvartering, naturaprestationer för krigsmakten 
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eller tillstånd att komma i åtnjutande av med
borgare överhuvud tillkommande rättigheter eller 
friheter, där sådant tillstånd förutsättes i stad
gande angående begränsning av sagda rättigheter 
eller friheter, utfärdat med stöd av lagen om 
krigstillstånd eller lagar angående skydd för 
republiken; 

5) utkomststöd, barnskydd, barnbidrag, lös
drivar vård, vård av dem som missbrukat berus
ningsmedel, moderskapsunderstöd, arbetslöshets
vård, invalidpenning, avbrytande av havande
skap, sterilisering eller kastrering; 

6) benåding; 
7) val av riksdagsman, ombud vid kyrkomöte 

eller medlem av Ålands landsting, av kommunens 
fullmäktige eller av de elektorer, som äga 
förrätta valet av republikens president; 

8) punkten upphävts 9.8.1993 (730/93); 
9) i lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, 

-garantier och -bidrag ( 224/49) eller i lagen den 
4 december 1953 om bostadsproduktion 
( 488/53) eller i lagen den 22 april 1966 om 
bostadsproduktion (247166) avsedda ärenden; 

JO) beviljande av lån vid vilka fordringsbeviset 
enligt 51 § är befriat från stämpelskatt; 

11) fastställande av stadgar eller arbetsregle
mente för jägarnas centralorganisation, jaktvård
förening, förening för sjöfågelsskydd, fiskelag 
eller fiskevårdssammanslutning; 

12) skadestånd eller avgift, som skall utgå på 
grund av stadgandena angående arbetares 
olycksfallsförsäkring, samt skadestånd eller 
vård, som för kroppsskada eller sjukdom även i 
andra fall skall lämnas av försäkringsbolag eller 
staten, så ock sökande av ändring i beslut 
rörande ärenden, som avses i folkpensions/agen, 
lagen om sjömanspension, lagen om pension för 
arbetstagare eller lagen om pension för arbets
tagare i kortvariga arbetsförhållanden; 

13) eldbegängelse- eller annat av polisen 
utgivet begravningstillstånd; 

14) ersättning, som enligt gällande stadganden 
om krigstillstånd eller i händelse av sådant skall 
erläggas ur statsmedel, eller sådan leverans eller 
försäljning, som sker till eller verkställes av 
statsinrättning, dock icke vid rättegång, så ock 
återställande av försutten fatalietid till följd av 
undantagsförhållanden, föranledda av krig; 

15) varaktigt eller temporärt besättande av 
stats-, kommunal eller kyrklig tjänst eller befatt
ning eller ock tjänsteledighet i eller avsked ur 
dylik tjänst eller befattning; 
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16) rätt att räkna tjänsteår eller löne-, pen
sions-, nådårs eller andra förmåner, härflytande 
ur sådan persons tjänsteförhållande, som är eller 
varit i statens, kommuns eller kyrklig tjänst; 

17) ur statsmedel beviljat rese- eller annat 
stipendium eller bidrag in natura eller annat 
understöd; 

18) av statens medel åt oskyldigt häktad eller 
dömd utgående ersättning; 

19) post-, telegraf-, kanal. eller statens järn
vägs-, hamn-, flyg-, telefon-, radio-, fartygs- eller 
automobiltrafik, dock icke vid rättegång; 

så ock 
20) expeditioner, som utan lösen utges av 

ämbetsverk vid vilka lösen i allmänhet uppbärs; 
21) expeditioner i kommunala, kyrkliga eller 

andra ärenden, som enligt lag underställas stats
myndighet för fastställelse; 

22) utdrag ur eller avskrift av expedition eller 
annan hos myndighet förvarad handling, som 
utgives åt part utan dennes anhållan; 

23) punkten upphävts 9.8.1993 (730193); 
24) beslut, genom vilket tillstånd till hållande 

av natthärbärge för välgörande ändamål eller 
tillstånd åt inregistrerad ideell förening eller 
enbart allmännyttiga syften tjänande samfund 
eller inrättning att i samband med av densamma 
arrangerad nöjestillställning anordna målskjut
ning, pil- eller ringkastning eller annat därmed 
jämförbart tidsfördriv beviljas; 

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

26) utdrag, avskrift eller bevis, som erfordras 
för ansökan om stats-, kommunal eller kyrklig 
tjänst eller befattning eller om pension eller 
annan av stats-, kommunal eller kyrklig tjänst 
eller befattning härflytande förmån; 

27) utdrag, avskrift eller bevis, som utfärdas 
till kommun eller församling ur densamma till
hörande, i riksarkivet eller landsarkiv deponerad 
handling, så ock bevis, som på grund av dylik, 
församling tillhörig handling utfärdas åt andra; 

28) punkten upphävts 2.12.1977 (862177); 
29) punkten upphävts 13.11.1992 (1033/92); 
30) bevis, som myndighet i egenskap av 

offentligt köpvittne antecknar pil handlingar 
rörande överlåtelse av fastighet; 

31) bevis, varigenom en valmansförenings 
ombuds namnteckning bestyrks vara egenhändig, 
bevis över namnteckning angående ansökan om 
ingående av valförbund och annat vid val av 
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riksdagsmän och kommunfullmäktige, bevis som 
enligt särskilda stadganden tecknas på studiebe
vis eller i studiebok som skall företes myndighet, 
bevis som antecknas i pass, vistelsebok eller i 
tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med 
undantag för hinderlöshetsanteckning som görs i 
pass för resa utomlands; 

32) tullpass; 
33) med staten uppgjort avtal; 
34) diplomat- och tjänstepass samt pass för 

sjömanstjänst; 
35) aviagsresolution på ansökan om samt 

beslut om återkallande av inresetillstånd, vistel
sebok, vistelsetillstånd, utlänning för resa utom
lands tilldelat identitetsbevis och arbetstillstånd; 

36) öppet brev, varmed honorär konsulär 
representant för Finland, vilken icke är finsk 
medborgare, förlänas generalkonsuls eller kon
suls titel, så ock öppet brev, varmed person vid 
utrikesförvaltningen förlänas titel att användas 
så länge han tjänstgör vid utrikesförvaltningen, 
utan att motsvarande tjänst är därmed förenad, 
där statsrådet förordnar, att detsamma skall 
utgivas utan stämpel; 

37) bevis, som av registermyndighet åtecknas 
duplettexemplaret av den tekniska beskrivning 
jämte kartor, som närslutes ansökan rörande 
elektricitetsverksfastighet eller dess tillbehör och 
återställes till sökanden; 

38) beslut på dispensansökan, som gäller rätt 
att erhålla körkort för invalidvagn, oberoende av 
bestämmelsen i bilförordningen därom, att förare 
av motorfordon icke får lida av sådan sjukdom 
eller sådant kroppslyte, som väsentligen minskar 
hans förmåga att föra bil; samt 

39) körkort, som utfärdas för framförande av 
invalidcykel eller åt person, som innehar i 
utlandet utfärdat körkort och som enligt av 
ministeriet för utrikesärendena utfärdat intyg 
tillhör personalen vid beskickning eller sådant 
konsulat, vars chef är utsänd konsul, eller med 
dem jämförbar utländsk representation; så ock 

40) öppet brev, varigenom tjänsteman beviljas 
rätt att mottaga och bära utländskt utmärkelse
tecken; liksom även 

41) punkten upphävts 30.3.1973 (273173) 
42) punkten upphävts 30.12.1992 (1630192) 
43) bevis, som ur centrala befolkningsregistret 

gives för anteckning som skall göras i registrerat 
religiöst samfunds eller till sådant samfund 
hörande församlings medlemsförteckning; 

4 331001M 
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44) och 45) punkterna upphävts 26.3.1982 
(221182); 

46) expeditioner i besvärsärenden angående 
mantalskrivning; 

47) och 48) punkterna upphävts 9.8.1993 
(730193); 

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

50) expedition som utfärdas av livsmedels
verket eller konsumentverket; 

51) punkten upphävts 9.8.1993 (730193); 
52) beslut, som meddelats med stöd av lagen 

om ersättning av statsmedel till statsanställda 
för kostnader för vissa rättegångar; 

53) beslut, varigenom tillstånd beviljas till jakt 
på hjortdjur; 

54) tillstånd för innehav och användning av 
radiosändare, beslut om godkännande av radio
sändare och beslut om störningsskydd vid radio
mottagningsstationer, om för detta uppbärs en 
avgift som avses i radiolagen (517188), tillstånd 
för mottagare av rundradiosändningar, om för 
detta uppbärs en avgift enligt lagen angående 
radioanläggningar ( 8/27), samt certifikat över 
radioexamen, om för detta uppbärs en avgift som 
avses i lagen om grunderna för avgifter till 
staten; 

55) utfärdande av tillståndsbevis som berätti
gar till jakt samt till fiske eller kräftfångst på 
statsägda områden eller staten tillhöriga fiske
vatten; 

56) utslag i besvärsärende, som avses i 24 § 
mentalvårds/agen; 

57) punkten upphävts 13.11.1992 (1033/92); 
58) tillståndsbevis för inresa till visst gräns

område av riket eller till annat särskilt bestämt 
område eller för vistelse eller färdsel där; 

59) intyg, som gäller tillfällig användning av 
motorfordons igenkänningsmärken, samt på 
grund av överföring av äganderätten till motor
fordon utfärdat interimskvitto åt den nya ägaren 
eller innehavaren; 

60) ett temporärt körkort och ett sådant nytt 
körkort som utfärdas med anledning av att 
körkortsklassen sänks eller specialvillkoren änd
ras. 
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Penningautomatföreningens anmälan om 
ibruktagande av förströelseautomat, enligt 6 
punkten i avsnittet om beslut, protokollsutdrag 
eller annan expedition i JO §. 

16 § 
Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till 

fastighet skall då lagfart söks beläggas med 
stämpel till ett belopp som motsvarar skatten. 

26 § 
Överlåtelsehandling beträffande arrendetomt 

med därtill hörande byggnader i en stad skall, 
då överlåtelsen av arrenderätten anmäls hos 
den kommunala myndigheten, förses med 
stämpel till det belopp som gäller i fråga om 
stämpelskatt för köpebrev som angår fastighet. 
Därvid skall även i tillämpliga delar iakttas 17 
och 20-25 §§ samt 30 § l mom. l, 5 och 8 
punkten och 5 mom. 

Föreslagen lydelse 
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16 § 
För överlåtelsehandling beträffande ägande

rätt till fastighet skall stämpelskatt betalas då 
lagfart söks. 

26 § 
När överlåtelse av en arrendetomt i stad med 

därtill hörande byggnader skall anmälas hos den 
kommunala myndigheten, skall överlåtelsehand
lingen inom tre månader från äganderättens 
övergång företes, försedd med en anteckning om 
betald stämpelskatt till ett belopp som motsvarar 
den stämpelskatt som gäller i fråga om köpebrev 
för fastighet. Därvid skall även i tillämpliga 
delar iakttas 17 §, 20-25 §§ och 30 § l mo m. l, 
5 och 8 punkten samt 5 mom. 

50§ 
Fritagna från stämpelskatt som skall erläg

gas vid utfärdande av fordringsbevis äro: 

2) annat fordringsbevis, vars kapitalbelopp 
uppgår till högst 500 mark; ävensom 

Överstiga lån, som samma låntagare under en 
månads förlopp erhåller av samma långivare, 
sammanlagt i 2 punkten nämnt belopp, skola 
samtliga för sådana lån utfärdade fordringsbevis 
beläggas med stämpel till belopp, som ovan 
stagats. 

69§ 
Handling, som enligt denna lag är underkas

tad stämpelskatt, skall beläggas med stämpel
märken. 

(upphävs) 

(upphävs) 

69 § 
På en handling som är underkastad stämpel

skatt skall 
l) den myndighet som tagit emot skatten i 

pengar anteckna skattebeloppet och betalningen, 
eller 

2) fästas kvitto varav betalningen framgår, 
eller 

3) göras ett stämpelavtryck som anger skat
tebeloppet. 

·Om stämpelskattebeloppet understiger 30 
mark, behöver det inte betalas. 
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70§ 
stämpelskatt kan inbetalas i pengar på de 

betalningsställen som bestäms av finansminis
teriet. Ministeriet kan fastställa ett minimibe
lopp för skatt som skall inbetalas i pengar. 

74§ 
Beläggning med stämpel av växel och 

stämpelskatt underkastad skuldsedel eller an
nan handling åligger utgivaren. Dock svare 
även envar, som mottager växel eller handling 
såsom bevis om förvärvad rättighet eller över
låter sådan eller företer växel till accept eller 
betalning, för stämpelskyldighetens behöriga 
fullgörande. 

75 § 
Köpebrev å fastighet eller annan sådan 

handling, som, då den inlämnas till eller upp
visas för myndighet, bör stämplas, skall förses 
med stämpelmärke, av den som inlämnat eller 
uppvisar handlingen. 

76§ 
Tjänsteman, som emottager enskild urkund, 

vilken vid inlämnande till myndighet eller eljest 
bör med stämpel beläggas, svare för att urkun
den är försedd med stämpel till det för varje 
särskilt fall stadgade belopp. Är handling, som 
med posten tillsändes myndighet försedd med 
stämpelmärken, skall densamma utan att tagas 
till behandling återställas till avsändaren, på 
sätt därom är särskilt stadgat. 

78 § 
Stämpelmärke, varmed expedition eller an

nan handling skall beläggas, bör genast maku
leras genom att å detsamma med användande 
av stämpel eller med bläck antecknas ordet 
"makulerat" ävensom dagen, då detta skett. 

Den, som enlit 73 och 74 §§ bör svara för att 
enskild handling är vederbörligen belagd med 
stämpelmärke, svare även för att märket på 
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70§ 
Om inte annat stadgas i denna lag, skall 

stämpelskatten betalas i pengar på de betal
ningsställen som finansministeriet bestämmer. 
Stämpelskatten för en expedition kan betalas till 
den myndighet som ger ut den. Myndigheten 
skall redovisa stämpelskatten till länsskattever
ket. 

74 § 
För stämpelskatten på en växel, ett stämpel

skattepliktigt skuldebrev eller någon annan 
stämpelskattepliktig handling ansvarar den 
som ger ut växeln, skuldebrevet eller handling
en. Envar som såsom bevis på en förvärvad 
rättighet tar emot en växel eller handling eller 
transporterar den eller företer en växel till 
accept eller betalning svarar dock även för att 
stämpelskatteskyldigheten vederbörligen full
görs. 

75 § 
På ett köpebrev för en fastighet eller någon 

annan sådan handling, för vilken stämpelskatt 
skall betalas när den inges till eller företes för 
en myndighet, är den som utfårdar eller företer 
handlingen skyldig att fästa ett kvitto varav den 
betalda skatten framgår. 

76 § 
En tjänsteman som tar emot en enskild 

handling för vilken stämpelskatt skall betalas 
då den inlämnas till myndigheten eller annars, 
ansvarar för att för handlingen har betalts 
stämpelskatt till stadgat belopp. En handling 
som inkommit till myndigheten per post och 
för vilken stadgad stämpelskatt inte har betalts, 
skall obehandlad returneras till avsändaren på 
det sätt som stadgas särskilt. 

78 § 
När en myndighet tar emot en handling på 

vilken fästs ett kvitto varav den betalda skatten 
framgår, skall med stämpel eller bläckpenna 
göras anteckningen "makulerad" eller "ogiltig" 
samt dagen då detta görs. 

Den som enligt 74 § är ansvarig för att 
stämpelskatten betalas ansvarar även för att de 
anteckningar som nämns i l mom. på det på 
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förenämnt sätt makuleras. Stämpelmärke, som 
vidfästes enskild handling, då den till myndighet 
inlämnas, eller myndighets expedition, skall 
makuleras av den tjänsteman, som av sakägare 
emottager eller till dem utgiver handlingar. 

85 § 
Då försäljning eller byte av värdepapper sker 

utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtals
marknadsverksamhet som idkas av en sam
manslutning av värdepappersförmedlare skall, 
om båda kontrahenterna är fondhandlare, var
dera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota 
som skall förses med stämpel till hälften av det 
i 55 § nämnda beloppet. I övriga fall skall, om 
den ena kontrahenten är fondhandlare eller om 
överlåtelsen sker genom auktion antingen i 
börslokal eller någon annanstans eller annars 
genom förmedling av tredje man, fondhandla
ren, auktionsförrättaren eller förmedlaren, men 
annars vid försäljning av värdepapper säljaren 
och vid byte endera kontrahenten uppgöra en 
nota i fråga om överlåtelsen. Den som är 
skyldig att uppgöra notan skall belägga den 
med stämpel till fullt belopp enligt det sist
nämnda lagrummet. 

Försummar den, som enligt l mom. bör 
uppgöra med stadgat stämpelmärke försedd 
nota, sin skyldighet härutinnan, åligger det den 
andra kontrahenten eller, om överlåtelsen ägt 
rum genom förmedling av tredje man, kontra
henterna att fullgöra vad i sagda moment är 
stadgat. 

92§ 
Den som icke nöjes åt myndighets, domstols 

eller tjänstemans åtgärd, till den del denna 
gäller skyldighet att erlägga stämpelskatt eller 
belopp av den stämpelskatt, somskall erläggas, 
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handlingen fästa kvittot, varav den betalda skat
ten framgår. 

82§ 
Länsskatteverket ut6var tillsyn över att stad

gandena om stämpelskatteskyldighet för sådana 
överlåtelsehandlingar som avses i 26 § iakttas. 

För länsskatteverket skall på begäran företes 
de handlingar som behövs för tillsynen samt 
annan behövlig utredning. 

Om den stadgade stämpelskatten inte inom 
utsatt tid har betalts för en överlåtelsehandling 
som avses i 26 §, skall länsskatteverket debitera 
stämpelskatten jämte skattetillägg hos den som 
mottagit egendomen. 

85 § 
Då försäljning eller byte av värdepapper sker 

utanför fondbörsverksamhet eller sådan avtals
marknadsverksamhet som idkas av en sam
manslutning av värdepappersförmedlare skall, 
om båda kontrahenterna är fondhandlare, var
dera i fråga om överlåtelsen uppgöra en nota 
enligt vilken i stämpelskatt skall betalas hälften 
av det belopp som stadgas i 55 §. I övriga fall 
skall, om den ena kontrahenten är fondhand
lare eller om överlåtelsen sker på auktion 
antingen i en börslokal eller någon annanstans 
eller annars genom förmedling av tredje man, 
fondhandlaren, auktionsförrättaren eller för
medlaren, men annars vid försäljning av vär
depapper säljaren och vid byte någondera 
kontrahenten uppgöra en nota över överlåtel
sen. Den som är skyldig att uppgöra notan 
skall se till att stämpelskatt i enlighet med notan 
betalas till det belopp som avses i 55 §. 

Om den försummar sin skyldighet, som 
enligt l mom. skall uppgöra notan och se till 
att stämpelskatten betalas, skall den andra 
kontrahenten, eller om överlåtelsen ägt rum 
genom förmedling av tredje man, kontrahent
erna fullgöra vad som stadgas i momentet. 

92 § 
Over en myndighets beslut om skyldighet att 

betala stämpelskatt eller stämpelskattens belopp 
får ändring sökas hos länsskatteverket genom ett 
skriftligt rättelseyrkande, om inte ärendet av-
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får däröver anföra besvär hos länsrätten, därest 
icke i fråga om besvärsmyndighet nedan eller 
annorstädes i lag annat är stadgat. 

Över åtgärder, som i ärenden rörande 
stämpelskatt vidtagits av chefen för republikens 
presidents kansli, av statsrådet och dess kansli 
samt av ministerium och centralskattenämnden 
så ock av föredragande i statsrådet, justitie
kanslersämbetet och riksdagens justitieombuds
mannaämbete samt i högsta domstolen och 
högsta förvaltningsdomstolen, må besvär an
föras hos högsta förvaltningsdomstolen. 

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.-

Besvär över skyldighet att betala stämpel
skatt och över skattens belopp kan även 
anföras för att bevaka statens intresse. Statens 
talan förs härvid av skattestyrelsen. I de fall 
som nämns i 74§ 4 mom., 81 §l mom., 87 § 3 
mom. samt 89 och 94-98 §§ och som skall 
avgöras av länsskatteverket förs statens talan 
dock av beskattningsombudet vid länsskatte
nämnden. 

93 § 
I de fall, för vilka besvärstid icke ovan 

fastställts, upptagas besvären ej till prövning, 
därest de icke anförts inom tre år från det 
expedition upplösts eller handling ingivits till 
myndighet eller stämpelskatten på annat sätt 
erlagts eller bort erläggas. Vid besvär över skatt 
på inträdesbiljetter till biografföreställning gäl
ler dock, vad i fråga om dylika besvär är om 
besvärstiden särskilt stadgat. 

Föreslagen lydelse 

gjorts genom ett beslut med anledning av besvär 
eller annat stadgas nedan. Rättelseyrkandet skall 
framställas till det länsskatteverk, inom vars 
område beslutet har fattats. Till rättelseyrkandet 
skall fogas det beslut i vilket ändring söks i 
original eller i en på tjänstens vägnar bestyrkt 
kopia. Länsskatteverket skall med anledning av 
rättelseyrkandet begära ett utlåtande av den 
myndighet, vars beslut rättelseyrkandet gäller. 

Rättelseyrkandet skall framställas inom tre år 
från utgången av det kalenderår, under vilket 
stämpelskatten har eller borde ha betalts. 

I beslut i ärenden som avses i 94-98 § § eller 
98 b § 2 mom. i denna lag får ändring inte sökas 
genom rättelseyrkande. 

92 a§ 
Om länsskatteverket genom ett beslut med 

anledning av ett rättelseyrkande har ändrat 
myndighetens beslut, skall så snart länsskatte
verkets beslut har vunnit laga kraft, med iakt
tagande i tillämpliga delar av 98 §, den skatt 
som betalts till ett för stort belopp återbäras 
eller skatten debiteras. 

93 § 
Rättelseyrkande och besvär kan även anföras 

för att bevaka statens intresse. statens talan förs 
av beskattningsombudet. 
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94§ 
För stämpelmärke, som i ämbetsverk förfa

rits eller av misstag använts, samt för under
skriven och stämplad expedition, som på grund 
av medellöshet icke blivit utlöst eller av annan 
laga orsak icke utgivits till vederbörande åter
betalar länsskatteverket på ansökan stämpel
skatten. 

Har stämpelmärke i myndighets varJO eller 
fäst vid handling, innan densamma utlösts, be
visligen förstörts, må stämpelskatten likaledes 
återbäras. 

96 § 
Då av enskild person eller samfund inköpt 

stämpelmärke förfarits eller blivit oanvänt, åter
bär länsskatteverket på ansökan stämpelmärkets 
belopp. Stämpelmärket skall fogas till ansök
ningen. 

98 a§ 
Ändring i länsskatteverkets beslut som avses 

i 94-98 §§ söks hos länsrätten. Över länsrättens 
beslut får besvär anföras hos högsta förvaltnings
domstolen inom trettio dagar från delfåendet. 

Föreslagen lydelse 

94§ 
Har en myndighet obefogat redovisat stämpel

skatt som skall betalas i pengar eller debiteras 
med stämpelskattemaskin, återbär länsskattever
ket på ansökan skatten eller bestämmer att den 
skall avdras från senare redovisningar. Detta 
gäller även en undertecknad och stämplad expe
dition som inte lösts ut på grund av medellöshet 
eller av annan laglig orsak inte utgivits till 
vederbörande. 

(upphävs) 

98 a§ 
I länsskatteverkets beslut enligt 92 § och 

94-98 §§ får ändring sökas genom besvär hos 
länsrätten. Besvärsskriften skall före besvärsti
dens utgång tillställas länsskatteverket eller läns
rätten. 

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet. 
Beskattningsombudets besvärstid räknasfrån bes
lutsdatum. 

Over besvär som beskattningsombudet inläm
nat och över besvär som en part inlämnat skall 
länsskatteverket bereda respektive motpart till
fälle att inge bemötande och vid behov även 
ytterligare bemötande. Besvärsskriften jämte 
handlingar, till vilka även länsskatteverkets ut
låtande skall fogas, skall utan dröjsmål sändas 
till länsrätten. 

98 b§ 
Den som är missnöjd med länsfältens beslut 

får anföra besvär hos högsta förvaltningsdomsto
len. Besvärsskriften skall inlämnas till högsta 
förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från del
fåendet av beslutet. 

Over åtgärder i stämpelskatteärenden som 
vidtagits av statsrådet och dess kansli samt 
ministerierna och dessas föredragande, får be
svär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. 
Besvärstiden är tre år från utgången av det 
kalenderår, under vilket stämpelskatten har eller 
borde ha betalts. 
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100 a§ 
Har skatten inte erlagts inom den tid som 

stadgas i 87 §, skall på den obetalda skatten i 
skattetillägg betalas en mark på hundra för 
varje kalendermånad räknat från den dag då 
skatten senast borde ha erlagts fram till betal
ningsdagen eller, om skatten har debiterats, till 
slutet av månaden före förfallodagen. 

Föreslagen lydelse 

100 a§ 
Har skatten inte betalts inom den tid som 

stadgas i 26 eller 87 §, skall på den obetalda 
skatten i skattetillägg betalas en mark på 
hundra för varje kalendermånad räknat från 
den dag då skatten senast borde ha betalts 
fram till betalningsdagen eller, om skatten har 
debiterats, till slutet av månaden före förfallo
dagen. 

Denna lag träder i kraft den 1994. 
Före den l mars 1994 kan stämpelskatt dock 
betalas även med stämpelmärken. 

Länsskatteverket återbär på ansökan beloppet 
av oanvända eller förstörda stämpelmärken, om 
ansökan görs senast den 31 december 1994. 


