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Suuren valiokunnan mietintö N:o
14 Keisarillisen Majesteetin armollisen
esityksen johdosta, joka koskee leimasuostuntaa.

Käsiteltyään ehdotusta Laiksi leimasuostunnasta Suomen Suuriruhtinaanmaassa vuonna 1908, saa Suuri valiokunta esiintuoda seuraavaa:
Asettuen yleensä kannattamaan niitä periaatteita, jotka
ilmenevät Valtiovarainvaliokunnan tästä asiasta antamassa
mietinnössä N:o 10, on Suuri valiokunta tahtonut sovelluttaa sen periaatteen, että rintaperilliset ovat asetettavat
perintöleimaveron maksamisen suhteen edullisempaan asemaan kuin kaukaisemmat perilliset, siihenkin, että rintaperillisten, kun heitä on kaksi tai useampia, on maksettava leimaveroa perinnöstään ei sen korkeamman prosenttimäärän mukaan, johon verotettavan omaisuuden
kokonaisarvo leimasuostuntalakiehdotuksen I liivun 6 §:n
mukaisesti oikeastaan velvoittaisi, vaan ainoastaan sen
prosenttimäärän mukaan, mikä määrätään erikseen kunkin
rintaperillisen osuuden perustuksella. Sitä varten onkin
tätä tarkoittava lisäys tehty vastamainitun §:n a) kohtaan.
Sitäpaitsi on epäselvyyden välttämiseksi saman §:n c)
kohtaan tehty lisäys, joka sisältää sen, että puheenaoleva
huojennus on tuleva ainoastaan rintaperillisten osaksi.
Tähän nähden Suuri valiokunta saa kunnioittaen ehdottaa:

2

1907 — S. V. BL — Esit. HT:o 9.

että Eduskunta hyväksyisi ehdotuksen
Laiksi leimasuostunnasta Suomen Suuriruhtinaanmaassa vuonna 1908 siinä muodossa kuin
Valtiovarainvaliokunta on mietinnössään N:o
10 sille ehdottanut, kuitenkin muuttamalla sen
I luvun 6 §:n siten, että sen a) kohdan loppuun lisätään lause:
Jos rintaperillisiä on kaksi tai useampia, luetaan
leimamaksu itsekunkin perillisen osuudelta.
sekä että saman §:n c) kohta tulisi kuulumaan :
c) Jos perinnönjättäjältä ei ole jäänyt jälkeen puolisoa,
eikä rintaperillistä, vaan isä, äiti, veli, velipuoli, sisar, sisarpuoli tahi veljen, velipuolen, sisaren tahi sisarpuolen
jälkeinen, lisätään leimamaksu 150 prosentilla, sekä, jos
ainoastaan kaukaisempia tahi ei mitään perillisiä jää jälkeen, 300 prosentilla taksassa mainitusta määrästä, laskettuna jälkeen jääneen omaisuuden kokonaisarvon mukaan.

Kun leimasuostuntalaki nykyisessä muodossaan, kuten
Valtiovarainvaliokunnan edellä mainitusta mietinnöstäkin
selvenee, kaipaa perinpohjaista uudistusta, on Suuri valiokunta katsonut asiaksensa ehdottaa tätä tarkoittavan toivomuksen lausumista. Samaten on Suuri valiokunta,
katsoen sen perintöveron korotuksen, johon Valiokunta
ehdottaa ryhdyttäväksi, ainoastaan väliaikaiseksi, pitänyt
asianansa esittää, että Eduskunnan olisi pyydettävä armollista esitystä puheenalaisen veron täydelliseksi järjestämiseksi.
Suuri valiokunta siis kunnioittaen ehdottaa, että Eduskunta alamaisessa vastauskirjelmässään anoisi:
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että Hallitus mahdollisimman pian esittäisi Eduskunnalle sitä, tarkoittavan ehdotuksen leima-asetuksen perinpohjaisesta muuttamisesta, että asetus samalla tulisi yksinkertaisemmaksi ja vero tuottavammaksi, jos
verotarve sitä vaatii, sekä
että Hallitus ensi tilassa valmistuttaisi
ja Eduskunnan käsiteltäväksi antaisi esityksen erityiseksi perintö-, lahja- ja testamenttiveroa koskevaksi laiksi.
Helsingissä, 21 p:nä lokakuuta 1007.

Helsingissä 1907, Helsingin Uusi Kirjapaino-Osakeyhtiö.

