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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonimistä
suoritettavasta verosta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
arvonimistä suoritettavasta verosta, jolla kor-
vattaisiin toimituskirjoista suoritettavaa lei-
maveroa koskevat leimaverolain säännökset.

Leimaverolaki ehdotetaan samassa yhteydes-
sä kumottavaksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2002 alusta.

—————

YLEISPERUSTELUT

1. Leimaverotuksen kohteet

1.1. Yleistä

Vuonna 1943 annettuun leimaverolakiin
(662/1943) on sisältynyt useita erilaisilla pe-
rusteilla suoritettavaa leimaveroa koskevia
säännöksiä, joiden yhteisenä piirteenä on ol-
lut se, että leimavero on kannettu valtiolle.
Erilaisten leimaverojen yhteisenä piirteenä
on ollut myös se, että ne on kannettu oikeus-
toimien yhteydessä. Eräissä tapauksissa lei-
maveron on määrännyt viranomainen, kun
taas toisissa tapauksissa vero on pitänyt suo-
rittaa oma-aloitteisesti. Tämän vuoksi laissa
on useita muutoksenhakua koskevia sään-
nöksiä. Leimaverolakiin on sen voimassaolo-
aikana tehty lukuisia muutoksia. Laista on
vuosien mittaan kumottu säännöksiä, ja eri-
laisista veroista on luovuttu, minkä vuoksi
leimaverolaista tuli sekava ja vaikeaselkoi-
nen.

Perinteisesti verot on jaettu neljään eri ryh-
mään: toimituskirjaleimaveroon, liiteleima-
veroon, saamistodisteiden leimaveroon sekä
varainsiirtoveroon.

1.2. Toimituskirjaleimavero

Toimituskirjoista suoritettavaa leimaveroa
koskevat säännökset ovat leimaverolain his-
toriallisesti vanhin osa. Kun viranomaisten
toimituskirjoista perittiin päätöksen pituuden

mukaan määräytyvä leimavero, kysymykses-
sä oli osittain myös korvaus hallintoalamai-
sen viranomaiselle aiheuttamista kuluista.
Tästä syystä ylempien viranomaisten anta-
mista toimituskirjoista oli suoritettava korke-
ampi leimavero kuin alempien viranomais-
ten.

Maaliskuun alusta 1992 voimaan tulleessa
valtion maksuperustelaissa (150/1992) sääde-
tään valtion viranomaisten suoritteiden mak-
sullisuuden ja suoritteista perittävien maksu-
jen suuruuden yleisistä perusteista. Lain tar-
koituksena on, että toimituskirjoista suoritet-
taisiin leimaveron sijasta niistä viranomaisil-
le aiheutuvia kustannuksia vastaavat maksut
ja vain rahanarvoisen edun tai oikeuden sisäl-
tävistä toimituskirjoista perittäisiin leimave-
ro. Vuoden 1994 alusta luovuttiin perimästä
toimituskirjoista asiakirjan pituuden mukaan
määräytyvää leimaveroa. Samassa yhteydes-
sä luovuttiin myös leimamerkeistä veron
maksuvälineenä. Jo tätä ennen leimaveron oli
voinut maksaa myös rahana. Valtioneuvoston
kanslia ja ministeriöt sekä näiden alaiset vi-
rastot ryhtyivät vuonna 1994 perimään toimi-
tuskirjoistaan valtion maksuperustelain mu-
kaan määräytyviä maksuja, ja toimituskirjoja
koskevat säännökset kumottiin leimavero-
laista. Vuoden 1994 alusta toimituskirjalei-
maveroa koskevista säännöksistä leimavero-
lakiin jäivät enää säännökset apteekkiluvasta,
arvonimistä sekä kaivoslain nojalla annetta-
vista kaivoskirjasta, varausilmoituksesta ja
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valtauskirjasta sekä sähkölaitoksen perusta-
miseen oikeuttavasta luvasta suoritettavasta
leimaverosta.

1.3. Liiteleimavero

Liiteleimavero liittyi toimituskirjaleimave-
roon. Asiakirja, joka annettiin tuomioistui-
melle, oli varustettava leimamerkillä, jonka
määrä oli riippuvainen siitä, mihin ryhmään
tuomioistuin kuului. Annettaessa asiakirja
korkeimmalle oikeudelle tai korkeimmalle
hallinto-oikeudelle liiteleiman määrä oli kor-
keampi kuin hovioikeuteen tai alioikeuteen
annettaessa. Kysymyksessä oli osittain vi-
ranomaisten kustannusten kattaminen, mutta
pääasiallinen tarkoitus lienee ollut valtion va-
raintarpeen tyydyttäminen.

Liiteleimaveron perimisestä luovuttiin
syyskuun alusta 1993 voimaan tulleella lei-
maverolain muuttamisesta annetulla lailla.
Muutoksen perustana oli tuomioistuinten ja
eräiden oikeushallintoviranomaisten siirty-
minen perimään suoritteistaan maksuja.

1.4. Varallisuuden siirrosta suoritettava
leimavero

Kiinteistön vastikkeellisesta luovutuksesta
suoritettava leimavero lainhuudatusta haetta-
essa, vuokraoikeuden siirtoleimavero sekä
arvopapereiden luovutuksesta suoritettava
leimavero muodostivat taloudelliselta kan-
nalta tärkeimmän leimaverotuksen osan.
Vuoden 1997 alusta voimaan tulleen uuden
maakaaren (540/1995) johdosta säädettiin va-
rainsiirtoverolaki (931/1996), jolla korvattiin
leimaverolain lainhuudatusleimaveroa, vuok-
raoikeuden siirtoleimaveroa sekä osakkeiden
siirtoleimaveroa koskevat säännökset.

1.5. Luotonantoleimavero

Luotonannon yhteydessä oli maksettava
leimaveroa saamistodistetta luottolaitokselle
annettaessa. Vastaavasti määrättiin leimavero
velkakirjasta ja muusta saamistodisteesta
kiinnitystä tai maksua haettaessa. Vekseleis-
tä, velkakirjoista ja muista saamistodisteista
suoritettavaa leimaveroa on peritty lähinnä
valtion varaintarpeen tyydyttämiseksi. Luo-
tonantoon kohdistuvaa leimaveroa koskevat

aineelliset säännökset kumottiin kesäkuussa
1998 voimaan tulleella leimaverolain muut-
tamisesta annetulla lailla.

2. Nykyt i la ja ehdotetut muutokset

Luotonantoleimaveroa koskevien säännös-
ten tultua kumotuiksi vuonna 1998 leimave-
rolakiin jäivät enää säännökset muutamasta
toimituskirjasta suoritettavasta leimaverosta
sekä menettelyä koskevat säännökset.

Leimaveroa on leimaverolain mukaan suo-
ritettava apteekkiluvasta, arvonimistä, kai-
voslain nojalla annetuista kaivoskirjasta, va-
rausilmoituksen hyväksymisestä ja valtaus-
kirjasta sekä sähkölaitostoiminnan harjoitta-
miseen annetusta lupapäätöksestä. Näiden li-
säksi leimaverolakiin sisältyy useita leimave-
ron maksamista, palauttamista ja muutoksen-
hakua koskevia säännöksiä, jotka eivät enää
vastaa lain aineellisia säännöksiä.

Leimaveroa ei enää peritä leimamerkkien
muodossa. Leimaverolain 70 §:n 3 momentin
mukaan lääninverovirasto voi hakemuksesta
myöntää luvan leimata asiakirjoja leimavero-
koneella. Leimaverokoneiden käytöstä anne-
tussa verohallituksen päätöksessä
(1334/1996) on tarkemmat määräykset ko-
neista ja niiden käytöstä. Valtion viranomais-
ten lisäksi leimaverokoneita on käytetty luo-
tonannon leimaverotuksessa vekseleitä ja
velkakirjoja leimattaessa. Kun luotonannon
leimaverotuksesta on luovuttu ja leimaveroa
peritään enää lähinnä vain arvonimistä, lei-
maverokoneetkin ovat jääneet pois käytöstä.
Arvonimistä on ryhdytty perimään leimavero
rahana.

Lääkelain (395/1987) 40 §:n mukaan ap-
teekkiliikettä saa harjoittaa lääkelaitoksen lu-
valla. Apteekkilupa myönnetään tietyn ap-
teekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai
sen osassa. Leimaverolain 10 §:n mukaan ap-
teekkiluvasta suoritetaan apteekin arvioidun
tuottoisuuden mukaan leimaveroa luvan
myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan
vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.

Lääkelaitos on lääkkeitä ja lääkehuoltoa
koskevien lupa- ja valvontamenettelyjen
osalta nettobudjetoitu laitos. Kun apteekkilu-
vasta peritään leimavero, luvasta ei ole suori-
tettava valtion maksuperustelain mukaista
maksua. Kun vero ei tule Lääkelaitokselle,
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apteekkiluvan myöntämisestä aiheutuvat kus-
tannukset katetaan muilla lupa- ja valvonta-
maksuista saaduilla tuloilla. Tämä ei ole net-
tobudjetoidun toiminnan periaatteiden mu-
kaista. Kun muidenkaan viranomaisten lupa-
päätöksistä ei enää peritä veroa vaan kus-
tannuksia vastaava maksu, ehdotetaan, että
myös apteekkiluvasta perittävästä verosta
luovutaan. Apteekkiluvasta perittäisiin tämän
jälkeen maksu, jonka suuruus määrättäisiin
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
samoin kuin Lääkelaitoksen muistakin suorit-
teista perittävät maksut. Tämän jälkeen veroa
olisi suoritettava vain arvonimistä.

Ehdotetut arvonimistä suoritettavan veron
määrät on laskettu siten, että nykyisin suori-
tettavat leimaveron määrät on korotettu 15
prosentilla, joka vastaa elinkustannusindek-
sin muutosta vuodesta 1992, jolloin apteekki-
luvasta ja arvonimistä suoritettavan leimave-
ron määriä viimeksi korotettiin.

Suomi siirtyy vuoden 2002 alusta Euroo-
pan talous- ja rahaliiton kolmannessa vai-
heessa yhteiseen valuuttajärjestelmään. Kun
vuoden 2002 alusta ryhdytään käyttämään
rahayksikkönä euroa, markkamäärät on
muunnettu euroiksi käyttäen euron kurssia
5,94573. Näin saadut määrät on pyöristetty
ylös- tai alaspäin.

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan sää-
dettäväksi laki arvonimistä suoritettavasta
verosta. Apteekkiluvasta ja kaivoslain nojalla
myönnetyistä luvista ryhdytään perimään
valtion maksuperustelain mukaan määräyty-
viä maksuja. Lupia sähkölaitostoiminnan
harjoittamiseen ei enää myönnetä, sillä säh-
kölaki (319/1979) on kumottu vuonna 1996.
Leimaverolaki voitaisiin näin ollen kumota.

3. Esityksen taloudel l ise t vaiku-
tukset

Arvonimiä myönnetään vuosittain runsas
200. Arvonimistä on kertynyt leimaveroa
vuonna 1999 vajaa 10 miljoonaa markkaa ja
vuonna 2000 noin 7,9 miljoonaa markkaa.

Apteekkilupia myönnetään vuosittain 40—
50. Keskimäärin apteekkiluvasta peritään ve-
roa vajaa 30 000 markkaa. Vuonna 1999
myönnettiin 40 lupaa, ja niistä kertyi leima-
veroa noin 1,1 miljoonaa markkaa. Vuonna
2000 myönnettiin 50 lupaa, ja niistä kertyi
leimaveroa noin 1,4 miljoonaa markkaa.

Kun apteekkiluvasta ryhdyttäisiin perimään
valtion maksuperustelain mukaista maksua,
jonka suuruus olisi noin 8 000—9 000 mark-
kaa luvalta, voidaan maksukertymäksi arvi-
oida 400 000—450 000 markkaa vuodessa.

Verotusmenettelystä ei aiheutuisi hallinnol-
lisia kustannuksia.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä.

Esitysluonnoksesta ovat antaneet lausun-
non valtioneuvoston kanslia, ulkoasiainmi-
nisteriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, so-
siaali- ja terveysministeriö, valtiovarainmi-
nisteriön henkilöstöosasto, Verohallitus,
kirkkohallitus ja Lääkelaitos. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja Lääkelaitoksen lausun-
noissa esitetyt näkökohdat apteekkiluvasta
perittävän veron korvaamisesta valtion mak-
superusteasetuksen (211/1992) mukaisella
maksulla on katsottu tarkoituksenmukaisiksi.
Valtioneuvoston kanslian ja Verohallituksen
lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia koskevat
huomautukset on otettu huomioon.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Arvonimistä suoritettava vero. Pykä-
lässä säädettäisiin lain soveltamisalasta.
Avoimesta kirjeestä, jolla tasavallan presi-
dentti myöntää arvonimen, olisi suoritettava
veroa valtiolle.

Julkisen arvonannon osoituksista annetun
lain (1215/1999) mukaan tasavallan presi-

dentin asetuksella voidaan säätää arvonimistä
sekä niiden myöntämisen ja peruuttamisen
edellytyksistä. Presidentti päättää yksittäistä
arvonimeä koskevasta asiasta valtioneuvos-
tossa ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotus-
ta. Lain nojalla on annettu tasavallan presi-
dentin asetus arvonimistä (381/2000). Ar-
vonimiasioiden käsittelyä varten valtioneu-
voston kansliassa on arvonimilautakunta, jo-
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ka antaa arvonimiasiasta lausuntonsa tasaval-
lan presidentille. Arvonimestä annetaan toi-
mituskirjana tasavallan presidentin avoin kir-
je, josta asetuksen mukaan peritään leimave-
roa siten kuin leimaverolaissa säädetään. Ar-
vonimiasetuksen liitteessä 1 on lueteltu val-
tioneuvoston kansliasta esiteltävät arvonimet,
jotka on jaoteltu 16 eri ryhmään sen perus-
teella, miten niistä nykyisin leimaverolain
soveltamisesta annetun valtioneuvoston pää-
töksen (663/1943) mukaan peritään leimave-
roa.

2 §. Veron määrä. Nykyisin säännökset ar-
vonimien enimmäis- ja vähimmäismääristä
sisältyvät leimaverolain 10 §:ään. Jos arvo-
nimen saajalla on valtioon, kuntaan tai kirk-
koon päätoiminen virka- tai työsuhde taikka
muu siihen verrattava palvelussuhde, arvoni-
mestä peritään alempi leimavero. Arvonimet
ja niistä suoritettavan leimaveron määrät on
lueteltu leimaverolain soveltamisesta anne-
tussa valtioneuvoston päätöksessä.

Kun luettelo arvonimistä on arvonimistä
annetun asetuksen liitteessä 1, laissa olisi
vain maininta veron määrästä kussakin ar-
vonimiryhmässä, joita on 16. Kustakin ryh-
mästä suoritettava vero olisi mainittu laissa
eikä alemmanasteisessa säännöksessä kuten
nykyisin. Vero arvonimestä, joka annetaan
henkilölle, jolla on valtioon, kuntaan tai
kirkkoon päätoiminen virka- tai työsuhde
taikka muu siihen verrattava palvelussuhde,
olisi noin 25 prosenttia siitä määrästä, joka
peritään henkilöltä, joka ei ole tällaisessa
suhteessa julkisyhteisöön.

Valtion, kunnan tai kirkon palveluksesta
eläkkeelle siirtyneelle henkilölle annetusta
arvonimestä suoritettaisiin veroa alemman
määrän mukaan, kuten nykyisinkin.

Vero koskisi vain niitä arvonimiä, jotka ta-
savallan presidentti myöntää arvonimistä an-
netun asetuksen mukaan ja jotka esitellään
valtioneuvoston kansliasta. Arvonimet, jotka
tasavallan presidentti voi myöntää ulkoasi-
ainhallintolain (204/2000) 28 §:n mukaan ul-
koasiainhallinnon virkamiehelle vastaavan
viran sitä seuraamatta käytettäväksi sinä ai-
kana, jonka virkamies on ulkoasiainhallinnon
palveluksessa, eivät kuuluisi tämän lain so-
veltamispiiriin. Laki ei koskisi myöskään
piispojen ja tuomiokapitulien myöntämiä ar-
vonimiä.

3 §. Verovelvollinen. Verovelvollinen olisi
arvonimeä koskevan esityksen tekijä. Ar-
vonimiasetuksen mukaan henkilö ei voi itse
esittää itselleen arvonimeä, vaan esityksen
arvonimen myöntämisestä tekevät yksityiset
henkilöt tai yhteisöt. Kirjalliseen esitykseen
on liitettävä myös arvonimistä annetun ase-
tuksen 4 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen
esityksen tekijän antama sitoumus arvoni-
mestä perittävän veron suorittamisesta.

4 §. Veron määrääminen. Valtioneuvoston
kanslia määräisi, paljonko arvonimestä olisi
suoritettava veroa.

5 §. Veron maksaminen. Vero olisi makset-
tava rahana valtiovarainministeriön määrää-
mään maksupaikkaan. Eräiden verojen mak-
supaikoista ja tiedonsiirtokorvauksista anne-
tussa valtiovarainministeriön päätöksessä
(72/1996) on säännökset eri verojen maksa-
misesta ja maksupaikoista. Vero maksettai-
siin pankkiin kuten leimaverokin nykyisin
maksetaan. Veron määrännyt viranomainen
tekisi asiakirjoihin merkinnän veron maksa-
misesta.

Tarkemmat säännökset veron maksamises-
ta, asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä ja
muista menettelyn yksityiskohdista antaisi
verohallitus.

6 §. Muutoksenhaku. Pykälän mukaan val-
tioneuvoston kanslian toimenpiteistä suoritet-
tavaa veroa koskevista toimenpiteistä valitet-
taisiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Vas-
taava säännös on nykyisinkin leimaverolais-
sa. Valitusaika on kolme vuotta sen kalente-
rivuoden päättymisestä, jona leimavero on
suoritettu tai olisi ollut suoritettava. Kolmen
vuoden valitusaika oli perusteltu silloin, kun
leimaveroa oli suoritettava eri tyyppisistä
toimituskirjoista, jotka saatettiin toimittaa
asianomaiselle useiden kuukausien, jopa
vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Näin
pitkään valitusaikaan ei ole enää aihetta, kun
vero määrättäisiin vain arvonimistä. Valitus-
ajan pituudeksi ehdotetaan 60 päivää siitä
päivästä, jona vero on suoritettu tai olisi ollut
suoritettava.

7 §. Oikeus muutoksenhakuun. Pykälässä
olisi säännökset siitä, mistä ja kenellä olisi
oikeus hakea muutosta. Muutoksenhaun koh-
teena voisi olla veron suorittamisvelvollisuus
tai suoritettavan veron määrä. Muutoksen-
haun tarve olisi käytännössä melko vähäinen.
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Kysymykseen tulisivat tapaukset, joissa ar-
vonimen saajan oikeus saada arvonimi alem-
malla verolla olisi tulkinnanvarainen.

Muutoksenhakuoikeus olisi verovelvolli-
sella eli arvonimeä koskevan esityksen teki-
jällä, joka myös antaa sitoumuksen veron
maksamisesta. Valtion puolesta muutoksen-
hakuoikeus olisi veroasiamiehellä.

8 §. Veron palauttaminen ja maksuunpano
muutoksenhaun perusteella. Pykälän mukaan
veroviraston on palautettava vero korkoineen
tai jos veroa on muutoksenhaun johdosta
maksettava lisää, maksuunpantava vero vii-
västyskorkoineen.

Valituksen johdosta palautettavalle verolle
suoritettaisiin veronkantoasetuksen
(903/1978) mukainen korko. Korko lasketaan
9 prosentin vuotuisen koron mukaan.

9 §. Veronkantolain säännösten soveltami-
nen. Veron palauttamisessa ja verovirastolle
maksettavan veron kannossa ja perinnässä
noudatettaisiin veronkantolain säännöksiä
(611/1978). Pykälä vastaa leimaverolain
100 b §:ää. Samansisältöinen säännös on
myös varainsiirtoverolain (931/1996)
56 §:ssä. Arvonimistä suoritettavan veron
maksuunpano lienee poikkeuksellista, joten
säännöstä jouduttaisiin todennäköisesti so-

veltamaan varsin harvoin.
10 §. Voimaantulo. Lakia sovellettaisiin

niihin arvonimiin, jotka myönnetään lain voi-
maantulon jälkeen. Leimaverolaki siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen kumot-
taisiin.

Niihin tapauksiin, joissa leimavero on suo-
ritettu tai olisi ollut suoritettava ennen tämän
lain voimaantuloa, sovellettaisiin leimavero-
lain veron palauttamista, maksuunpanoa ja
muutoksenhakua koskevia kumottuja sään-
nöksiä.

2. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden
2002 alusta, jolloin myös rahayksikkönä ryh-
dytään käyttämään euroa.

Kumotun leimaverolain menettelytapa-
säännöksiä sovellettaisiin, kuten edellä yksi-
tyiskohtaisten perustelujen kohdalla on selos-
tettu, niihin tapauksiin, joissa leimavero on
suoritettu tai olisi ollut suoritettava ennen
tämän lain voimaantuloa.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotukset

Laki

arvonimistä suoritettavasta verosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Arvonimistä suoritettava vero

Avoimesta kirjeestä, jolla tasavallan presi-
dentti myöntää arvonimistä annetussa tasa-
vallan presidentin asetuksessa (381/2000)
tarkoitetun arvonimen, suoritetaan veroa val-
tiolle sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Veron määrä

Avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään ar-
vonimistä annetun tasavallan presidentin ase-
tuksen 2 §:n 2 momentin liitteessä 1 mainittu
arvonimi, suoritetaan veroa seuraavasti:

Jos arvonimen saaja ei ole
päätoimisessa virka- tai työ-
suhteessa taikka muussa sii-
hen verrattavassa palvelus-
suhteessa valtioon, kuntaan
tai kirkkoon

Jos arvonimen saaja on pää-
toimisessa virka- tai työsuh-
teessa taikka muussa siihen
verrattavassa palvelussuh-
teessa valtioon, kuntaan tai
kirkkoon

Vero
euroa

Vero
euroa

Ryhmään 1 kuuluvat arvonimet 48 400 12 100
Ryhmään 2 kuuluvat arvonimet 33 300 8 300
Ryhmään 3 kuuluvat arvonimet 24 200 6 000
Ryhmään 4 kuuluvat arvonimet 19 300 4 800
Ryhmään 5 kuuluvat arvonimet 16 400 4 100
Ryhmään 6 kuuluvat arvonimet 12 000 3 000
Ryhmään 7 kuuluvat arvonimet 8 700 2 200
Ryhmään 8 kuuluvat arvonimet 6 200 1 550
Ryhmään 9 kuuluvat arvonimet 4 250 1 100
Ryhmään 10 kuuluvat arvonimet 3 300 820
Ryhmään 11 kuuluvat arvonimet 2 700 680
Ryhmään 12 kuuluvat arvonimet 1 100 270
Ryhmään 13 kuuluvat arvonimet 770 200
Ryhmään 14 kuuluvat arvonimet 640 160
Ryhmään 15 kuuluvat arvonimet 330 80
Ryhmään 16 kuuluvat arvonimet 70 50
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Avoimesta kirjeestä, jolla myönnetään ar-
vonimi valtion, kunnan tai kirkon palveluk-
sesta eläkkeelle siirtyneelle henkilölle, suori-
tetaan samansuuruinen vero kuin avoimesta
kirjeestä, jolla myönnetään arvonimi virka-
tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrat-
tavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan
tai kirkkoon olevalle.

3 §

Verovelvollinen

Arvonimeä koskevan esityksen tekijä on
velvollinen suorittamaan veron avoimesta
kirjeestä, jolla myönnetään arvonimi.

4 §

Veron määrääminen

Valtioneuvoston kanslia määrää veron
avoimesta kirjeestä, jolla arvonimi myönne-
tään.

5 §

Veron maksaminen

Vero maksetaan valtiovarainministeriön
määräämään maksupaikkaan. Veron määrän-
nyt viranomainen tekee asiakirjoihin merkin-
nän maksetusta verosta.

Verohallitus antaa tarkemmat säännökset
veron maksamisesta ja asiakirjoihin tehtävis-
tä merkinnöistä sekä muista menettelyn yksi-
tyiskohdista.

6 §

Muutoksenhaku

Valtioneuvoston kanslian toimenpiteisiin
arvonimestä suoritettavaa veroa koskevissa
asioissa saadaan hakea muutosta valittamalla
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on
tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona ve-
ro on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

7 §

Oikeus muutoksenhakuun

Verovelvollinen saa hakea muutosta vel-
vollisuuteen suorittaa vero tai suoritettavan
veron määrään

Valtion puolesta oikeus muutoksenhakuun
on veroasiamiehellä.

8 §

Veron palauttaminen ja maksuunpano muu-
toksenhaun perusteella

Veroviraston on palautettava muutoksen-
haun perusteella palautettava vero korkoi-
neen tai pantava maksuun muutoksenhaun
perusteella maksuunpantava vero viivästys-
seuraamuksineen.

Jos veroa palautetaan muutoksenhaun pe-
rusteella, palautettavalle verolle maksetaan
veronkantoasetuksessa (903/1978) säädetty
korko veron maksupäivästä palautuspäivään.

9 §

Veronkantolain säännösten soveltaminen

Veron palauttamisessa ja verovirastolle
maksettavan veron kannossa ja perinnässä
noudatetaan veronkantolain (611/1978)
säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla
toisin säädetä.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2002.

Tällä lailla kumotaan 6 päivänä elokuuta
1943 annettu leimaverolaki (662/1943) siihen
myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä lakia sovelletaan avoimeen kirjeeseen,
jolla arvonimi myönnetään lain tultua voi-
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maan. Leimaveron palauttamista, maksuun-
panoa ja muutoksenhakua koskevia leimave-
rolain säännöksiä sovelletaan kuitenkin lei-

maveroon, joka on suoritettu tai olisi ollut
suoritettava ennen tämän lain voimaantuloa.

—————

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Suvi-Anne Siimes


