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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyörä
verosta annetun lain 7 ja 17 § :n muuttamisesta. 

ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja inva
lidien autoveron palautuksen enimmäismäärien 
korottamista. 

YLEISPERUSTELUT. 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
( 482/67) 7 § :n 1 momentissa on säännökset 
ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi re
kisteröidystä autosta palautettavan autoveron 
määrästä. Kuluvan vuoden alusta on ammatti
maisessa liikenteessä käytettäväksi rekisteröi
tyjen autojen eli lähinnä taksiautojen veronpa
lautuksen enimmäismäärä ollut 32 000 mark
kaa ( L 983/79). Kun näiden autojen hinnat 
ja hintaan sisältyvä autovero ovat kohonneet, 
ehdotetaan palautettavan autoveron enimmäis
määrä korotettavaksi 5 500 markalla. Vuonna 
1979 palautettiin ammattimaiseen liikenteeseen 
rekisteröidyistä autoista autoveroa noin 100 
milj. markkaa. Autoveron palautuksen enim
mäismäärän korottaminen 37 500 markkaan li
sää autoveron palautuksia arviolta 10 milj. 
markalla vuodessa. 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
17 § :n säännösten mukaan invalidi, jonka lii
kunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 % ja jonka henkilö
kohtaiseen käyttöön auto tulee, ja sellainen in
validi, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 
60 % ja jolle auton hankinta on hänen toi
mensa, työnsä tai ammattiin valmistumista var
ten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennai
sen tarpeellinen, saa omistukseensa tulevasta 
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uudesta henkilöautosta autoveron hakemukses
ta takaisin. Palautettavan autoveron enimmäis
määrä on normaalitapauksessa 14 500 markkaa. 
Jos invalidin on käytettävä automaattivaihteista 
autoa, palautetaan autoveroa enintään 19 000 
markkaa. Jos invalidin liikuntakyky on alaraa
jan tai alaraajojen puuttumisen tai toiminnan 
vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen 
pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 %, saa 
hän edellä kerratuin muin edellytyksin auto
verosta hakemuksesta takaisin 60 %, enintään 
kuitenkin 9 500 markkaa. Kun invalidien auton 
hankintaa on jatkuvasti pyrittävä tukemaan, 
ehdotetaan autoveron palautuksen enimmäis
määriä korotettaviksi. Normaalitapauksessa pa
lautettavan veron enimmäismäärää korotettaisiin 
lakiehdotuksen mukaan 1 500 markalla, auto
maattisella vaihteistolla varustettua autoa käyt
tämään joutuvan invalidin veronpalautusta ko
rotettaisiin 2 000 markalla ja alataajainvalidin 
1 000 markalla. Vuonna 1979 palautettiin in
valideille autoveroa noin 45 milj. markkaa, Jos 
invalidipalautuksen enimmäismääriä korotetaan 
ehdotetun mukaisesti, vähenee autoveron tuot
to arviolta 4 milj. markalla vuodessa. 

Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopi
mukseen (GATT) perustuva uusi tullausarvo
sopimus astuu voimaan vuoden 1981 alusta. 
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Kun tullausarvosopimuksen mukaan esimerkik
si autoista ja moottoripyöristä suoritettavan 
mainonnan ja myönnettävien takuiden kustan
nuksia ja Suomessa syntyneitä kokoonpanokus
tannuksia ei voida enää sisällyttää tullausar
voon, vähenee autoista ja moottoripyöristä suo-

ritettava auto- ja moottoripyörävero sekä liike
vaihtovero tämän niin sanotun uplift-menet
telyn poistumisen johdosta arviolta 80 milj. 
markalla vuonna 1981. On oletettavaa, että 
edellä mainittu veron alentuminen vaikuttaa 
myös autojen ja moottoripyörien ohjehintoihin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

7 § 1 mom. Jos maahan tuotu auto on sitä 
ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekisteriin 
käytettäväksi ammattimaisessa liikenteessä, eh
dotetaan siitä palautettavan autoveron enim
mäismäärä korotettavaksi 32 000 markasta 
37 500 markkaan. Palautusta haettaisiin kuten 
nykyisinkin Helsingin piiritullikamarilta. Maas
sa valmistetun auton osalta veron palauttaisi 
edelleen asianomainen liikevaihtoverotoimisto. 

17 § 1 ja 2 mom. Invalidien autoveron pa
lautuksen enimmäismäärä ehdotetaan korotetta
vaksi 14 500 markasta 16 000 markkaan. Jos 
invalidin on käytettävä automaattivaihteista 

autoa, enimmäismäärä kohoaisi ehdotuksen mu
kaan 19 000 markasta 21 000 markkaan. Ala
raajainvalideille palautettaisiin autoveroa pykä
län 2 momentin mukaan enintään 10 500 mark
kaa. 

Voimaantulosäännös: Lakia sovellettaisiin 
ajoneuvoihin, jotka on luovutettu tullivalvon
nasta tai toimitettu 1 päivänä tammikuuta 
1981 tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 §: n muuttamisesta. 

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

7 §:n 1 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 7 §:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa 

(983/79) sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa 
(970/78), näin kuuluviksi: 

7 §. 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi, on se, joka tällöin on rekisteröity auton 
omistajaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä 
pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen, 
oikeutettu, auton oltua haltijan käytössä kui
tenkin vasta tämän tultua rekisteröidyksi auton 
omistajaksi, hakemuksesta saamaan Helsingin 
piiritullikamarilta takaisin maahan tuotaessa 
suoritetun autoveron määrän, kuitenkin enin
tään 37 500 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haet-

tava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
on merkitty autorekisteriin auton omistajaksi. 

17 §. 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sel
lainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vä
hintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta 
on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin vai-
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mistumista varten tapahtuvan opiskelun hoi
tamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 16 000 markkaa. Milloin ha
kija ajokortissa olevalla merkinnällä ta:i muu
toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa
lautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
21 000 markkaa. Jos auto on ollut haltijan 
käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija 
on rekisteröity auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekiste
röity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä vii
meistään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1980. 

siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteen
sa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa 
säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista 
maksettavaksi takaisin 60 prosenttia maahan
tuonnin yhteydessä suoritetusta tai auton hin
taan sisältyvästä verosta, kuitenkin enintään 
10 500 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumista 
varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olen
naisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä 
ennen kuin hakija on rekisteröity auton omis
tajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 7 §:n 
1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan ajoneuvoihin, jot
ka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 
sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 pa1vana marraskuuta 1967 annetun lain 

7 §:n 1 momentti sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 7 §:n 1 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa 

(983/79) sekä 17 §:n 1 ja 2 momentti 15 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa 
( 970/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki: 

7 §. 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi, on se, joka tällöin on rekisteröity auton 
omistajaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä 
pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen, 
oikeutettu, auton oltua haltijan käytössä kui
tenkin vasta tämän tultua rekisteröidyksi auton 
omistajaksi, hakemuksesta saamaan Helsingin 
piiritullikamarilta takaisin maahan tuotaessa 
suoritetun autoveron määrän, kuitenkin enin
tään 32 000 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haet
tava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
on merkitty autorekisteriin auton omistajaksi. 

17 §. 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sel
lainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vä
hintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta 
on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin val
mistumista varten tapahtuvan opiskelun hoi
tamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 14 500 markkaa. Milloin ha
kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muu-

Ehdotus: 

7 §. 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi, on se, joka tällöin on rekisteröity auton 
omistajaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä 
pääasiallisesti ammattimaiseen liikenteeseen, 
oikeutettu, auton oltua haltijan käytössä kui
tenkin vasta tämän tultua rekisteröidyksi auton 
omistajaksi, hakemuksesta saamaan Helsingin 
piiritullikamarilta takaisin maahan tuotaessa 
suoritetun autoveron määrän, kuitenkin enin
tään 37 500 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haet
tava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija 
on merkitty autorekisteriin auton omistajaksi. 

17 §. 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sel
lainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vä
hintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta 
on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin val
mistumista varten tapahtuvan opiskelun hoi
tamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 16 000 markkaa. Milloin ha
kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muu-
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toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa
lautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
19 000 markkaa. Jos auto on ollut haltijan 
käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija 
on rekisteröity auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekiste
röity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä vii
meistään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteen
sa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa 
säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista 
maksettavaksi takaisin 60 prosenttia maahan
tuonnin yhteydessä suoritetusta tai auton hin
taan sisältyvästä verosta, kuitenkin enintään 
9 500 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumista 
varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olen
naisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä 
ennen kuin hakija on rekisteröity auton omis
tajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 7 § :n 
1 momentissa säädetyssä ajassa. 
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toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa
lautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
21 000 markkaa. Jos auto on ollut haltijan 
käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija 
on rekisteröity auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekiste
röity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä vii
meistään 7 § :n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteen
sa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa 
säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista 
maksettavaksi takaisin 60 prosenttia maahan
tuonnin yhteydessä suoritetusta tai auton hin
taan sisältyvästä verosta, kuitenkin enintään 
10 500 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumista 
varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olen
naisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä 
ennen kuin hakija on rekisteröity auton omis
tajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 7 §:n 
1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimite
taan sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 




