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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan taksien ja ns. inva
lidiautojen autoveronpalaotuksen enimmäismää
riä korotettavaksi autojen hintojen noususta 

aiheutuneen veron määrän lisääntymisen joh
dosta. Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvio
esitykseen vuodelle 1983. 

PERUSTELUT 

1. Ammattimaiseen liikentee-
seen käytettävien henkilö-
autojen veronpalautus 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi 
rekisteröidyistä henkilöautoista myönnettävää 
autoveronpalautusta koskeva säännös on auto
ja moottoripyöräverosta annetun lain (482/67) 
7 §:n 1 momentissa. Vuonna 1982 veronpa
lautuksen enimmäismäärä on ollut 41 500 
markkaa. Veronpalautuksen enimmäismäärää on 
vuosittain tarkistettu autojen hintojen nousun 
johdosta. Kuluvana vuonna autoveroa on alen
nettu 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla 
lailla auto- ja moottoripyöräverosta annetun 
Wn muuttamisesta (559/82). Kun jo 'toteu
tunut veronalennus ja autojen hintakehitys ote
taan huomioon, ehdotetaan ammattimaiseen lii
kenteeseen rekisteröitävistä henkiJ.öal,ltoista pa
Jautettavaa autoveron enimmäismäärää vuoden 
1983 alusta korotettavaksi 2 900 markalla 
44 400 markkaan. 
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2. Autoveron p a 1 a u t ta m i ne n 
invaliditeetin perusteella 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
17 § : n mukaan palautetaan uutena hanki tta
vasta henkilöautosta sen hintaan sisältyvää au
.toveroa hakemuksesta invalidiHe, jonka liikun
ta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta
aste on vähintään 801 prosenttia ja jonka hen
kilökohtaiseen käyttöön auto tulee, sekä inva
Hdille, jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 
60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hä
nen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistu
mista varten tapahtuvan opiskelun hoitamisek
si olennaisen 'tarpeellinen. Palautettavan auto
veron enimmäismäärä on vuoden 1982 lrlusta 
ollut näissä tapauksissa yleensä 17 701()1 mark
kaa. Jos invalidin on käytettävä automaatti
vaihteista autoa, palautuben enimmäismäärä 
on kuitenkin ollut 23 30'01 markkaa. Invalidille, 
jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tai toimintavajavuuden vuoksi si-



2 N:o 140 

ten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteen
sa on vähintään 40 prosenttia ja jolle auton 
hankinta on hänen toimensa, työnsä tai am
mattiin valmistumista varten tapahtuvan opis
kelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, pa
lautetaan autoverosta 60 prosenttia, kuitenkin 
enintään 11 601()! markkaa. 

Invalidien käyttöön tulevien autojen han
!kintaa on jatkuvasti pyritty tukemaan. Auto
rveronpalautuksen enimmäismääriä on korotet
tu autojen hintojen nousun johdosta. Invalidi
teetin vuoksi rtapahtuva autoveronpa~lautusme
nettely on kokonaisuudessaan ltarkasteltavana 
valtiovarainministeriön 12 päivänä toukokuuta 
1982 asettamassa toimikunnassa, jonka on mää
rä saada työnsä päätökseen 31 päivään tammi
kuuta 1983 mennessä. Tässä vaiheessa ehdote
taankin vain veronpalautuksen enimmäismääriä 
tarkistettavaksi. Tämän mukaisesti ehdotetaan, 
että veronpa!lautuksen enimmäismäärää korote
taan normaalitapauksessa 1 2010> markalla 
18 900 markkaan, automaattivaihteisesta autos
ta 1 600 markalla 24 901()> markkaan ja alaraa
jainvailidien ollessa veronpalautuksen hakijana 
800 markalla 12 401()1 markkaan. Korotusten 
määrissä on autojen hintakehityksen lisäksi 

otettu huomioon edellä mammu vuoden 1982 
aikana toteutettu autoveron alentaminen. 

3. E s i t y k sen ta 1 o u d e lli se t 
vaikutukset 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettävistä 
autoista palautettiin vuonna 1981 autoveroa 
noin 111 miljoonaa markkaa. Invalideille pa
lautettHn vuonna 1981 autoveroa noin 44 mil
joonaa markkaa. Jos veronpalautusten enim
mäismääriä korotetaan ehdotetun mukaisesti, 
vähenee autoveron tuotto arviolta 12 mi!ljoo
nalla markalla vuodessa. 

4. V o i m aan t u 1 o 

Lald ehdotetaan saatettava~ksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1983. Sitä sovellettaisiin ajo
neuvoihin, jotka on luovurettu tuhlivalvonnasta 
tai toimitettu 1 päivänä tammikuuta 1983 tai 
sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttävä:ksi seuraava lakiehdotus: 

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

Eduskunnan päätaksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä 
marraskuuta 1967 annetun ~ain (482/67) 7 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81) seuraavasti: 

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 44 400 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 hoita
miseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta määrättävä aset
tamillaan ehdoilla valtion varoista maksetta
vaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 18 900 markkaa. Milloin ha-
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kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muu
toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa
[autetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
24 900 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 
viimeistään 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 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion varoista 
maksettavaksi takaisin 60 prosenttia maahan
tuonnin yhteydessä suoritetusta tai auton hin
taan sisältyvästä verosta, kuitenkin enintään 
12 400 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumis
ta varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan teh
dä ennen kuin ha~kija on rekisteröity auton 
omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 
7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Tämä laki tulee voimaan pa1vana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan moottoriajoneu
voihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai 
toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Abti 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 päivänä 
marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 7 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 4 päi'Vänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81) seuraavasti: 

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 41 500 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 hoita
miseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta määrättävä aset
tamillaan ehdoilla valtion varoista maksetta
vaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 17 700 markkaa. Milloin ha
kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muu
toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa-

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 44 400 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 rekisteröitJäessä 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 hoita
miseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiri
tullikamarin on hakemuksesta määrättävä aset
tamillaan ehdoilla valtion varoista maksetta
vaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä suo
ritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, kui
tenkin enintään 18 900 markkaa. Milloin ha
kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muu
toin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa pa-
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Voimassa oleva laki 

lautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
23 300 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 
viimeistään 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 
11 600 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumis
ta varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan teh
dä ennen kuin hakija on rekisteröity auton 
omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 
7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

168200895A 

Ehdotus 

!autetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 
24 900 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 
viimeistään 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 alru:aajojen 
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 
12 400 markkaa. Palautusta myönnetään vain 
autosta, jonka hankinta on invalidille hänen 
toimensa tai työnsä tai ammattiin valmistumis
ta varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan teh
dä ennen kuin hakija on rekisteröity auton 
omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 
7 § :n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 198 ja sitä sovelletaan moottoriajoneu
voihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai 
toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 




