LA 69/1995 vp
Lakialoite 69

Mähönen ym.: Lakialoite laiksi leimaverolain 26 §:n muuttamisesta
Eduskunnalle

Voimassa olevan leimaverolain 26 §:n mukaan
silloin, kun kaupungissa olevaa vuokratonttia
rakennuksineen koskeva siirto on ilmoitettava
kunnalliselle viranomaiselle, luovutuskirja on
esitettävä kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä varustettuna merkinnällä
leimaveron suorittamisesta kiinteistöä koskevan
kauppakirjan leimaamisesta säädettyyn määrään.
Säännös koskee vain siis kaupungeissa tapahtuvia vuokratonttien siirtoja. Muissa kunnissa
vastaavaa velvoitetta ei ole. Kyseinen eriarvoisuus on koettu epäoikeudenmukaiseksi ja perusteettomaksi varsinkin kaupunkien ja kuntien rajoilla olevien vastaavien tonttien tullessa kohdelluksi eri tavoin lyhyestä fyysisestä välimatkasta
riippumatta.
Leimaverolain 26 §:n säännöksen aiheuttama
eriarvoisuus on noussut myös esteeksi keskusteltaessa kuntaliitoksista. Maataiskuntien puolella
olevat asukkaat ovat kuntaliitoksista käytävissä
keskusteluissa esittäneet yhtenä kuntaliitosta
vastustavana perusteena leimaverolain 26 §:n
mukaisen velvoitteen tulemisen koskemaan
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myös maalaiskunnan puolella olevia vuokratontteja, mikäli maalaiskunta yhdistetään kaupunkiin.
Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen hallitusohjelmassa todetaan kunnallishallintoa ja
kunnallistaloutta koskevassa jaksossa, että hallitus edistää toimintakykyisten ja taloudellisesti
toimivien kuntien ja kuntaverkostojen luomista
sekä kuntaliitoksia. Yhtenä kuntaliitoksia edistävänä lainsäädäntömuutoksena voitaisiin pitää
leimaverolain 26 §:n muutosta siten, että siinä ei
enää eritellä erikseen kaupunkeja ja muita kuntia. Toisenaja itse asiassa toivottavampana vaihtoehtona olisi tietysti luopuminen kyseisestä leimaverovelvollisuudesta myös kaupunkikuntien
osalta, mutta se lienee nykyisessä valtiontaloudellisessa tilanteessa mahdotonta.
Näin ollen leimaverolain 26 §:ää tulisi mielestämme muuttaa siten, että siitä poistetaan ero
kaupunkien ja muiden kuntien välillä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
leimaverolain 26 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 6 päivänä kesäkuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 26 §,sellaisena kuin se on 3
päivänäjoulukuuta 1993 annetussa laissa (1080/93), seuraavasti:
26§
Kun vuokratonttia rakennuksineen koskeva
siirto on ilmoitettava kunnalliselle viranomaiselle, luovutuskirja on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä varustettuna merkinnällä leimaveron suorittamisesta kiinteistöä koskevan kauppakirjan leimaa-

misesta säädettyyn määrään. Silloin on myös soveltuvin osin noudatettava, mitä 17, 20-25 §:ssä
ja 30 §:n 1 momentin 1, 5 ja 8 kohdassa sekä 5
momentissa säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .
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