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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyö
räverosta annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallitus ehdottaa autovetolain ns. taksipa
lautussäännöksiä siten kehitettäviksi, että auto
verosta vapaasta autosta, joka ennen ensirekis
teröintiä on muutettu laadultaan henkilöautok
si ja merkitty rekisteriin ammattimaiseen lii-

kenteeseen käytettäväksi, vottatsun taksipalau
tusta vastaava veronhuojennus myöntää jo ra
kennemuutokseen perustuvan autoveron mak
suunpanen yhteydessä. 

YLEISPERUSTELUT. 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettäville 
autoille myönnettävää autoveronpalautusta kos
kevat säännökset sisältyvät auto- ja moottori
pyöräverosta annetun lain ( 482/67) 7 §:ään. 
Pykälän 1 momentin mukaan, sellaisena kuin 
se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa 
laissa { 983/79), taksikäyttöön hankitusta hen
kilöautosta palautetaan suoritettu autovero, 
enintään kuitenkin 32 000 markkaa. Kyseisiä 
palautussäännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan 
veronalaisina hankittuihin autoihin. Ammatti
maisessa liikenteessä käytetään kuitenkin myös 
autoja, jotka on tuotu maahan autoverosta va
paina pakettiautoina ja jotka ennen ensirekiste
röintiä on muutettu laadultaan henkilöautoik
si. Sanotusta auton rakennemuutoksesta seuraa, 
että autorekisterikeskuksen on autoverolain 
säännÖsten nojalla maksuunpantava se määrä, 
joka autosta olisi tullut sitä veronalaisena au
tona tullatessa tai toimitettaessa kantaa. Auto
rekisterikeskuksen maksuunpanemaan veroon 
ei autoverolain 7 § :n säännöksiä voida sovel
taa. Tällaisissa tapauksissa ammattimaiseen lii
kenteeseen käytettävien autojen yhdenmukainen 
verokohtelu on toteutettu myöntämällä auto
verolain 7 § :n palautusta vastaava veronhuo
jennus autoverolain 18 § :n eli yleisen veron-
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huojennussäännöksen perusteella. Noudatettua 
menettelyä ei voida kuitenkaan pitää hallinnol
lisesti tarkoituksenmukaisena, vaan maksuun
pane- ja huojennusmenettely olisi siten yhdis
tettävä, että autorekisterikeskus jo veroa mak
suunpannessaan voisi ottaa huomioon autosta 
sen käytön perusteella palaotettavan autoveroa 
määrän. Edellä olevan perusteella ehdotetaan 
autoverolakiin lisättäväksi uusi 13 a §, joka 
sisältäisi säännökset autoverosta vapaan auton 
rakennemuutoksen perusteella toimitettavasta 
autoveron maksuunpanosta. Säännöstä sovellet
taisiin autoon, joka ennen ensirekisteröintiä on 
muutettu laadultaan henkilöautoksi ja joka sitä 
ensi kertaa rekisteröitäessä on merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväk
si. Säännöksen soveltamisen edellytyksenä olisi 
myös, että rekisteriin merkitty omistaja käyttää 
autoa pääasiallisesti ammattimaiseen liikentee
seen. Ehdotetun uuden 13 a § :n säännöksistä 
johtuen myös autoverolain 12 § :n 1 momentin 
ja 13 §:n 1 momentin maksuunpanesäännöksiä 
sekä 8 § :n 1 momentin ilmoittamisvelvollisuut
ta koskevia säännöksiä ehdotetaan siten muu
tettaviksi, että kyseisiä säännöksiä sovellettaisiin 
autoihin, joista veroa on jätetty maksuunpane
matta autoverolain 13 a §:n nojalla. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

8 §:n 1 mom. Jos verovapaan auton raken
netta on muutettu tai jos autoa ei enää käy
tetä verovapauden tai veronpalautuksen edellyt
tämään tarkoitukseen, on tästä 8 § :n 1 mo
mentin mukaan ilmoitettava autorekisterikes
kukselle. Ehdotetusta uudesta 13 a §:stä joh
tuen 8 §:n 1 momenttia eh<lot~aan ISii.ten muu· 
tettavaksi, että siinä tarkoitettu ilmoitus auto
rekisterikeskukselle on tehtävä myös, mikäli 
autoa, josta veroa on jätetty maksuunpanemat
ta 13 a §:n nojalla, ei enää käytetä pääasialli
sesti ammattimaiseen liikenteeseen. 

12 §:n 1 mom. Autoverolain 12 § sisältää 
autoveron maksuunpanoa koskevat säännökset. 
Mikäli auto, josta vero on jöko kokonaan tai 
osaksi 7 §:n nojalla palautettu, ilmoitetaan 
tai olisi ilmoitettava merkittäväksi autorekiste. 
riin muun omistajan tai haltijan kuin autosta 
veronpalautuksen saaneen käyttäjän, hänen 
kuoltuaan hänen oikeudenomistajansa tai toi
sen veronpalautukseen oikeutetun nimiin, on 
autorekisterikeskuksen 12 §:n 1 momentin mu
kaan pantava autovero maksuun. Vastaavasti 
on 12 § :n 2 momentin nojalla meneteltävä, 
jos käy ilmi, että autoa, joka vielä on liiken
teessä ei enä;i käytetä pääasialli~sti ammatti· 
m.aiseen liikenteeseen. Ehdotetusta uudesta 13 a 
§:stä jobtuen 12 §:n l momenttia ehdotet~an 
siten muutettavaksi, että lainkohdan mukainen 
maksuunpane koskee myös autoja, joista auto· 
veroa on jätetty n1aksuunpanematta 13 a §:n 
nojalla. 

13 §:n 1 mom. Autoverola41 13 § sisältää 
s,äännökset 12 §:J'l nojalla maksuunpantavl,llsta 
autoveron määrästä. Jos 12 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa aJJto sen luovutushetkellä tai auto)l 
veron~lautuksen tahi verovapauden edellytysten 
muutoin lakatessa QlemastJl voimas!;a ei ole ol
lut rekisteriin .merkittynä yhtä kuukautta, on 
maksuunpantava vero verovapaasta auto:>ta ja 
sellaisesta atJtosta, josta vero on .kokonaan pa
lautettu se määrä, mikä autosta olisi tullut sitä 
tullattaessa tai toimitettaessa verona kantaa, ja 
sellaisesta autosta, jQSta vero on osittain pa
lautettu, palautetun veron määrä. Jos auto on 
sen VS!tonpal!.tutJ.Ik~n tai verov~J,p~u.1den edelly
tysten lakat~sa olemasta v<;>imassa oll1;1t rekis
teriin merkittynä yhdl!n kuukaud~n tai enenv 
män, alennetaan maksuun~t~waa veroa yhdel
lä kolmaskym:meneskuudesosalla jokaista täyttä 
rekisterissä oloajan kuukautta kohti. Ehdote
tusta uudesta 13 a §: stä johtuen ehdotetaan 

13 § :n 1 momenttia siten muutettavaksi, että 
maksuunpantavan autoveron määrää koskevat 
säännökset soveltuvat myös tapauksiin, joissa 
veroa on jätetty maksuunpanematta 13 a §:ssä 
ta11koitetuilla perusteilla. 

13 a §. Yleisperusteluihin viitaten autovero
lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka kos
kisi rakennemuutoksen perusteella toimitettavaa 
autoveron maksuunpanoa, silloin kun autove
rosta vapaa auto on ennen ensirekisteröintiä 
muutettu laadultaan henkilöautoksi ja sitä ensi 
kertaa rekisteröitäessä merkitty rekisteriin am
mattimaiseen liike.ntee~een käytettäväksi. Sään
nöstä sovellettaisiin, jos rcl.<isteriin merkitty 
omistll.la käyttää l1Utoa pääasiallisesti ammatti
maiseen liikenteeseen. Lainkohdan mukaan auto· 
rekisterikeskuksel} on . oniistajan . hal<.emuksesta 
rakennemuutokseen perustuvan maksuunpanen 
yhteydessä otettava vähennyksenä huomioon 
autoverolain 7 §:n 1 momentin mukaista pa
lautusta vastaava määrä. 

Veronalaisena maahantuotavasta ja maassa 
valmistettavasta autosta kannetaan autoverolain 
säännösten nojalla liikevaihtovero myös autosta 
~tJoritettavan a].IJOVS!ron ()Salta. Jos a1,1tost,a kan
nettua autoveroa palautetaan, ·ei autosta suo
ritetun liikevaihtoveron määrää tä:ll)än johdosta 
aleon.eta. I\:q_ska verovapaasta maahantuodusta 
tai maassa vall:nistetusta a).ltosta ei ole kannettu 
liikevaihtoveroa al,ltoveron ()sa}.ta, . edellyttää 
ammattimaiseen .liikenteeseen käytettävien au~ 
tojen yhdenmuMinen. verokohtelu, että autosta, 
josta autovero panQ.aan maksuun rakennemuu
toksen peru_steella, kannetaan autoveroa vastaa
va liikevaihtovero .. Maahantuonnin tai valmis~ 
tuksen yhteydessä kantamatta jäätiyt liikevaih
tovero s~oin kuin mahdolliset muutkin auton 
verovapauden johdosta perimättä jääneet verot 
ja maksut ehdotetaan otettavaksi huomioon 7 
§ :n 1 mom.entin mukaisen palautuksen vähen
nykse,nä. 

Ehdotettu menettely .edellyttää asetuksessa 
t11rkemmin määrättävien selvitysten esittämistä 
autPI".ehls~rikeskukselle. · Tämän vuoksi autove
ronpalaut:Uksen huomioon ottaminen maksuun· 
paoovaiheessa edellyttiiä auton rekisteriin mer. 
kityn omistajan hakemusta. Pykälän 2 moment
tijn ehdotetaan o-~tav.aksi säännös, jonka mu
kaan h~emus on tehtävä yhden kuukauden ku
luessa siitä, kun hakija on. merkitty rekisteriin 
auton omistajaksi. 
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Voimaantulosäännös: Lakia sovellettaisiin 
autoihin, jotka merkitään rekisteriin lain voi· 
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn pemsteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan aut{)- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain ( 482/ 

67) 8 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti sekä 13 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa 

(1095/76) ja 13 §:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (970/78), 
sekä 

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

8 §. 
Jos 6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla verosta 

vapaan ajoneuvon rakennetta on muutettu si• 
ten, että ajoneuvo ei enää ole sellainen, kuin 
mainituissa momenteissa, ottaen huomioon 1 
§ :n 2 momentin säännöksen, tarkoitetaan, on 
ajoneuvon omistaja velvollinen tekemään tästä 
ilmoituksen kuukauden kuluess~a autorekisteri
keskukselle. Samoin on se, joka 7 §:n nojalla 
on saanut autoveroa takaisin tai jolle auto
veroa on 13 a §:n nojalla jätetty maksuun· 
panematta tahi joka omistaa auton, josta veroa 
ei ole 6 § :n 4 momentin nojalla suoritettu tai 
josta veroa on palautettu tai 13 a § :n nojalla 
jätetty maksuunpanematta, velvollinen, jos 
autoa ei enää käytetä pääasiallisesti ammatti
maiseen liikenteeseen tahi 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna autona, tekemään tästä edellä 
mainitussa ajassa ilmoituksen autorekisterikes
kukselle. Milloin tässä pykälässä tarkoitettu il
moitusvelvollisuus on laiminlyöty, on poliisi
viranomaisen estettävä auton käyttö, kunnes 
sanottu velvollisuus on täytetty. 

12 §. 
Mikäli auto, joka on 6 §:n 1 momentin 

nojalla verosta vapaa tai josta vero on joko 
kokonaan tai osaksi 7 § :n nojalla palautettu, 
tahi josta veroa on 13 a § :n nojalla jätetty 
maksuunpanematta, ilmoitetaan tai olisi ilmoi
tettava merkittäväksi autorekisteriin muuna 
kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna autona 
tai muun omistajan tai haltijan kuin autosta 
veronpalautuksen saaneen käyttäjän tai muun 
kuin sen henkilön, jolle veroa on jätetty mak
suunpanematta, hänen kuoltuaan hänen oikeu-

denomistajansa tai to~s,en veronpalautukseen 
oikeutetun nimiin, tulee autorekisterikeskuksen 
varattuaan maksuvelvolliselle tilaisuuden selvi
tyksen esittämiseen maksuunpanna autovero 
sanotun käyttäjän tai auton luovuttaneen oikeu
denomistajan maksettavaksi. 

13 §. 
Milloin 12 § :ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton veronpalau
tuksen, verovapauden tahi 13 a §: ssä tarkoi· 
tetun menettelyn edellytysten muutoin laka
tessa olemasta voimassa ei ole ollut rekisteriin 
merkittynä yhtä kuukautta, maksuunpantava 
vero on verovapaasta autosta ja sellaises,ta 
autosta, josta vero on kokonaan palautettu, se 
määrä, mikä autosta olisi tullut sitä tullattaessa 
tai toimitettaessa verona kantaa, ja sellaisesta 
autosta, josta veroa on osittain palautettu, pa· 
lautetun veron määrä, sekä sellaisesta autosta, 
josta veroa on jätetty 13 a § :n nojalla mak
suunpanematta, maksuunpanematta jätetyn ve
ron määrä. Jos auto on sen veronpalautuksen, 
verovapauden tai 13 a §:ssä tarkoitetun menet
telyn edellytysten lakatessa olemasta voimassa 
ollut rekisteriin merkittynä yhden kuukauden 
tai enemmän, alennetaan maksuunpantavaa ve
roa yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jo
kailsta täyttä rekisterissä oloajan kuukautta 
kohti. 

1.3 a §. 
Jos 6 §:n nojalla autoverosta vapaa auto on 

ennen ensirekisteröintiä muutettu laadultaan 
henkilöautoksi ja sitä ensi kertaa rekisteröi-
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täessä merkitty rekisteriin ammattimaiseen lii
kenteeseen käytettäväksi ja jos rekisteriin mer
kitty omistaja käyttää autoa pääasiallisesti täl
laiseen liikenteeseen, on autorekisterikeskuksen 
omistajan hakemuksesta 12 §:n .3 momentin 
mukaisen maksuunpanon yhteydessä otettava 
vähennyksenä huomioon 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua palautusta vastaava määrä. Ennen 
vähennyksen tekemistä on 7 §:n 1 momentin 
mukaista palautusta vastaavasta määrästä kui
tenkin vähennettävä ne muut verot ja maksut, 
jotka autosta sen verovapauden johdosta on 
jätetty perimättä. 

Helsingissä 29 päivänä huhti:kuuta 1980. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus 
on tehtävä autorekisterikeskukselle yhden kuu
kauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty 
rekisteriin auton omistajaksi uhalla, että auto
rekisterikeskuksella on muutoin oikeus panna 
autovero kokonaisuudessaan maksuun niin kuin 
12 ja 1.3 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan autoihin, jotka 
merkitään rekisteriin lain voimaantulopäivänä 
tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Pirkko Työläjärvi 
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Liite 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain ( 482/ 

67) 8 § :n 1 momentti, 12 § :n 1 momentti sekä 13 § :n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa lais

sa (1095/76) ja 13 §:n 1 momentti 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (970/ 
78), sekä 

lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

8 §. 
Jos 6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla verosta 

vapaan ajoneuvon rakennetta on muutettu si
ten, että ajoneuvo ei enää ole sellainen, kuin 
mainituissa momenteissa, ottaen huomioon 1 
§:n 2 momentin säännöksen, tarkoitetaan, on 
ajoneuvon omistaja velvollinen tekemään tästä 
ilmoituksen kuukauden kuluessa autorekisteri
keskukselle. Samoin on se, joka 7 §:n nojal
la on saanut autoveroa takaisin tai omistaa 
auton, josta veroa ei ole 6 § :n 4 momentin 
nojalla suoritettu tai josta veroa on palautet
tu, velvollinen, jos autoa ei enää käytetä pää
asiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen tahi 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna autona, te
kemään tästä edellä mainitussa ajassa ilmoituk
sen autorekisterikeskukselle. Milloin tässä py
kälässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on lai
minlyöty, on poliisiviranomaisen estettävä au
ton käyttö, kunnes sanottu velvollisuus on täy
tetty. 

12 §. 
Mikäli auto, joka maahan luotaessa on ollut 

6 §:n 1 momentin nojalla verosta vapaa tai jos
ta vero on joko kokonaan tai osaksi 7 §:n 
nojalla palautettu, ilmoitetaan tai olisi ilmoitet
tava merkittäväksi autorekisteriin muuna kuin 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna autona tai 
muun omistajan tai haltijan kuin autosta ve
ronpalautuksen saaneen käyttäjän, hänen kuol
tuaan hänen oikeudenomistajansa tai toisen ve
ronpalautukseen oikeutetun nimiin, tulee auto-

Ehdotus. 

8 §. 
Jos 6 §:n 1 ja 2 momentin nojalla verosta 

vapaan ajoneuvon rakennetta on muutettu si
ten, että ajoneuvo ei enää ole sellainen, kuin 
mainituissa momenteissa, ottaen huomioon 1 
§ :n 2 momentin säännöksen, tarkoitetaan, on 
ajoneuvon omistaja velvollinen tekemään tästä 
ilmoituksen kuukauden kuluessa autorekisteri
keskukselle. Samoin on se, joka 7 §:n nojal
la on saanut autoveroa takaisin tai jolle auto
veroa on 13 a §:n nojalla jätetty maksuun
panematta, tahi joka omistaa auton, josta ve
roa ei ole 6 § :n 4 momentin nojalla suoritet
tu tai josta veroa on palautettu tai 13 a §:n 
nojalla jätetty maksuunpanematta, velvollinen, 
jos autoa ei enää käytetä pääasiallisesti ammat
timaiseen liikenteeseen tahi 6 §:n 1 momentis
sa tarkoitettuna autona, tekemään tästä edellä 
mainitussa ajassa ilmoituksen autorekisterikes
kukselle. Milloin tässä pykälässä tarkoitettu 
ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, on poliisi
viranomaisen estettävä auton käyttö, kunnes 
sanottu velvollisuus on täytetty. 

------~------,.,._. 

12 §. 
Mikäli auto, joka on 6 § :n 1 momentin 

nojalla verosta vapaa tai josta vero on joko 
kokonaan tai osaksi 7 §:n nojalla palautettu, 
tahi josta veroa on 13 a §:n nojalla jätetty 
maksuunpanematta, ilmoitetaan tai olisi ilmoi
tettava merkittäväksi autorekisteriin muuna 
kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuna auto
na tai muun omistajan tai haltijan kuin autos
ta veronpalaotuksen saaneen käyttäjän tai muun 
kuin sen henkilön, jolle veroa on jätetty mak-
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Voimassa oleva laki. 

rekisterikeskuksen varattuaan maksuvelvolliselle 
tilaisuuden selvityksen esittämiseen maksuun
panna autovero sanotun käyttäjän tai auton 
luovuttaneen oikeudenomistajan maksettavaksi. 

13 §. 
Milloin 12 §: ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton veronpalau
tuksen tahi verovapauden edellytysten muutoin 
lakatessa olemasta voimassa ei ole ollut rekis
teriin merkittynä yhtä kuukautta, maksuunpan
tava vero on verovapaasta autosta ja sellaisesta 
autosta, josta vero on kokonaan palautettu, se 
määrä, mikä autosta olisi tullut sitä tullatta
essa tai toimitettaessa verona kantaa, ja sellai
sesta autosta, josta veroa on osittain palautettu, 
palautetun veron määrä. Jos auto on sen ve
ronpalautuksen tai verovapauden edellytysten 
lakatessa olemasta voimassa ollut rekisteriin 
merkittynä yhden kuukauden tai enemmän alen
netaan maksuunpantavaa veroa yhdellä kolmas
kymmeneskuudesosalla jokaista täyttä rekisteris
sä oloajan kuukautta kohti. 

Ehdotus. 

suunpanematta, hänen kuoltuaan hänen oikeu
denomistajansa tai toisen veronpalautukseen 
oikeutetun nimiin, tulee autorekisterikeskuksen 
varattuaan maksuvelvolliselle tilaisuuden selvi
tyksen esittämiseen maksuunpanna autovero sa
notun käyttäjän tai auton luovuttaneen oikeu
denomistajan maksettavaksi. 

13 §. 
Milloin 12 §: ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton veronpalau
tuksen, verovapauden tahi 13 a §: ssä tarkoi
tetun menettelyn edellytysten muutoin lakates
sa olemasta voimassa ei ole ollut rekisteriin mer
kittynä yhtä kuukautta, maksuunpantava vero 
on verovapaasta autosta ja sellaisesta autosta, 
josta vero on kokonaan palautettu, se määrä, 
mikä autosta olisi tullut sitä tullattaessa tai 
toimitettaessa verona kantaa, ja sellaisesta au
tosta, josta veroa on osittain palautettu, pa
lautetun veron määrä, sekä sellaisesta autosta, 
josta veroa on jätetty 13 a §:n nojalla mak
suunpanematta, maksuunpanematta jätetyn ve
ron määrä. Jos auto on sen veronpalautuksen, 
verovapauden tai 13 a §:ssä tarkoitetun menet
telyn edellytysten lakatessa olemasta voimassa 
ollut rekisteriin merkittynä yhden kuukauden 
tai enemmän, alennetaan maksuunpantavaa ve
roa yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jo· 
kaista täyttä rekisterissä oloajan kuukautta 
kohti. 

13 a §. 
Jos 6 §:n nojalla autoverosta vapaa auto on 

ennen ensirekisteröintiä muutettu laadultaan 
henkilöautoksi ja sitä ensi kertaa rekisteröitä
essä merkitty rekisteriin ammattimaiseen liiken
teeseen käytettäväksi ja jos rekisteriin merkitty 
omistaja käyttää autoa pääasiallisesti tällaiseen 
liikenteeseen, on autorekisterikeskuksen omista
jan hakemuksesta 12 §:n 3 momentin mukai
sen maksuunpanon yhteydessä otettava vähen
nyksenä huomioon 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua palautusta vastaava määrä. Ennen vähen· 
nyksen tekemistä on 7 §:n 1 momentin mu· 
kaista palautusta vastaavasta määrästä kuiten
kin vähennettävä ne muut verot ja maksut, 
jotka autosta sen verovapauden johdosta on 
jätetty perimättä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu hakemus on 
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Voimassa oleva laki. 

tehtävä autorekisterikeskukselle yhden kuukau
den kuluessa siitä, kun hakija on merkitty re
kisteriin auton omistajaksi uhalla, että auto
rekisterikeskuksella on muutoin oikeus panna 
autovero kokonaisuudessaan maksuun niin kuin 
12 ja 13 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 198 ja sitä sovelletetaan autoihin, jot
ka merkitään rekisteriin lain voimaantulopäivä
nä tai sen jälkeen. 




