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Valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30 hallituksen esityksen
johdosta laiksi leimaverolain muuttamisesta
Eduskunta on 1 päivänä lokakuuta 1991 lähettänyt valtiovarainvaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 80
laiksi leimaverolain muuttamisesta.
Valiokunta on käsitellyt tämän esityksen yhteydessä eduskunnan valiokuntaan 24 päivänä
syyskuuta 1991 valmistelevasti käsiteltäväksi
lähettämän ed. Linnainmaan lakialoitteen n:o
62 laiksi leimaverolain 47 §:n muuttamisesta.
Valiokunta on niin ikään käsitellyt eduskunnan
valiokuntaan 7 päivänä kesäkuuta 1991 valmistelevasti käsiteltäväksi lähettämät ed. Kalliksen
ym. toivomusaloitteen n:o 97 leimaveron poistamisesta ensiasunnon ostavan avioparin velkakirjoilta ja ed. Ryynäsen toivomusaloitteen n:o
141 leimaverovapauden myöntämisestä sukupolvenvaihdos- ja lisämaakaupoissa.
Valtiovarainvaliokunnan asettamassa verojaostossa, joka on valmistellut mietinnön valiokuntaa varten, ovat olleet kuultavina hallitusneuvos Kirsi Seppälä valtiovarainministeriöstä,
ylitarkastaja Jarmo Mattsson verohallituksesta,
johtaja Risto Veijalainen ulkomaalaiskeskuksesta, varatuomari Timo Lappi Suomen Pankkiyhdistyksestä, osastopäällikkö Markku Ruutu
Säästöpankkiliitosta ja pankkilakimies Jouko
Jormalainen Osuuspankkien Keskusliitosta.
Hallituksen esitys
Toimituskirjoista suoritettavan leimaveron
määriä korotettiin viimeksi vuoden 1989 alusta.
Korotus oli tuolloin keskimäärin 10 prosenttia. Passeista perittävää leimaveroa koskevia
säännöksiä muutettiin viimeksi passilainsäädännön uudistamisen yhteydessä lokakuun 1987
alussa. Hallitus ehdottaa, että viranomaisten
antamista muista toimituskirjoista kuin passista
suoritettavan leimaveron määriä korotetaan
keskimäärin 15 prosentilla ja passista suoritettavaa leimaveroa keskimäärin 23 prosentilla.
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Lisäksi leimaverolakiin ehdotetaan tehtäväksi
rahoitustoimintaa koskevasta lainsäädännöstä
johtuvia muutoksia.
Käsitellyt aloitteet
Lakialoitteeseen n:o 62 sisältyvän lakiehdotuksen mukaan lainasopimusta ei leimaHaisi siirrettäessä lainasopimus lainausliikkeeltä toiselle
siltä osin kuin alkuperäisen lainasopimuksen
mukaista lainapääomaa ei siirtymisen yhteydessä
lisätä.
Toivomusaloitteessa n:o 97 ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi toivomus, että hallitus
ryhtyisi toimenpiteisiin leimaveron poistamiseksi
rahalaitosten velkakirjoista, kun asunnon ostajana on ensiasuntoa hankkiva aviopari.
Toivomusaloitteessa n:o 141 ehdotetaan eduskunnan hyväksyttäväksi toivomus, että hallitus
ryhtyisi toimenpiteisiin leimaverovapauden
myöntämiseksi pääsääntöisesti kaikkiin sukupolvenvaihdos- ja lisämaakauppoihin.
Valiokunnan kannanotot
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisenaja puoltaa sen hyväksymistä.
Asian käsittelyn yhteydessä valiokunta on
todennut leimaverolain säännöstön tulkinnanvaraiseksi. Valtiovarainvaliokunta kiirehtii leimaverotusta koskevien säännösten kokonaisuudistusta.
Käsittelemiensä aloitteiden suhteen valiokunta on asettunut kielteiselle kannalle.
Valiokunta kunnioittaen ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.
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Samalla valiokunta, jonka käsittelyn pohjana
on ollut hallituksen esitys, ehdottaa,

Vielä valiokunta ehdottaa,
että toivomusaloitteet n:ot 97 ja 141 hylättäisiin.

että lakialoitteeseen n:o 62 sisältyvä lakiehdotus hylättäisiin.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1991

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Tenhiälä, varapuheenjohtaja Luttinen, jäsenet Heikkinen,
Huuhtanen, Hämäläinen, Lahti-Nuuttila, Lou-

vo, Luukkainen, Malm, Vihriälä ja Vähäkangas
sekä varajäsenet Ala-Nissilä, Alaranta (osittain),
Apukka, Lahtinen, Linnainmaa, Niinistö, T.
Roos, Röntynen ja Törnqvist.

Vastalause

Hallitus väittää pyrkivänsä hintojen nousun
alentamiseen. Kuitenkin samanaikaisesti se esittää passista suoritettavan leimaveron korottamista 23 prosentilla ja viranomaisten antamista
muista toimituskirjoista suoritettavan leimaveron korottamista keskimäärin 15 prosentilla.
Katsomme, että leimaverojen korottamisesta
tulisi nykyisessä tilanteessa pidättyä. Erityisesti

passin "hinnan" 23 prosentin korotusta pidämme kohtuuttomana, varsinkin kun hallitus samanaikaisesti pyrkii matkustamisen verottamisella vaikeuttamaan matkustamista ulkomaille.
Ehdotammekin,
että valiokunnan mietintöön sisältyvä
lakiehdotus hylättäisiin.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1991
Asko Apukka

Juhani Vähäkangas

