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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräve
rosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan autoveron määrää alen
nettavaksi. 

PERUSTELUT 

Auto- ja moottoripyoraverosta annetun lain 
(482/67) 3 §:n mukaan autoveroa suoritetaan 
auton verotusarvon määrä korotettuna 44 prosen
tilla ja vähennettynä 3 000 markalla, kuitenkin 
niin, että veron määrä aina on vähintään 50 
prosenttia verotusarvosta. Säännöstä muutettiin 
veroa alentavasti 23 päivänä heinäkuuta 1982 
annetulla lailla (559/82). Alennus saatettiin voi
maan valtioneuvoston päätöksellä 24 päivästä 
toukokuuta 1982 lukien.Tätä ennen veron mää
räytymispetusteet ovat pysyneet lähes muuttu
mattomina koko autoverolain voimassaoloajan. 
Inflaation hillitsemiseksi ehdotetaan autoveron 
määrää alennettavaksi. Ehdotuksen mukaan au
toveroa suoritettaisiin auton verotusarvon määrä 
korotettuna 40 prosentilla ja vähennettynä 3 500 
markalla, kuitenkin niin, että veron määrä aina 
on vähintään 50 prosenttia verotusarvosta. 

4384004928 

Ottaen huomioon veron alentamisen arviOltu 
henkilöautojen myyntiä lisäävä vaikutus veron 
alentaminen ei muuttaisi autoveron tai muiden 
henkilöautoista perittävien verojen ja maksujen 
tuottoa vuonna 1984. Ehdottaessaan autoveroa 
alennettavaksi hallitus edellyttää, että ehdotuk
sen toteuttaminen laskee henkilöautojen hintoja. 
Hinnanalennuksen arvioidaan alentavan kulutta
jahintaindeksiä 0,15 prosenttia. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti edus
kunnan hyväksyttyä sen. Valtioneuvosto on auto
ja moottoripyöräverosta annetun lain 4 b §:n 
nojalla päättänyt, että vero kannetaan 14 päivästä 
toukokuuta 1984 lukien esityksen mukaan. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 3 §,sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (559/82), 
näin kuuluvaksi: 

3 § 
Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon 

määrä koeotettuna 40 prosentilla ja vähennettynä 
3 500 markalla, kuitenkin niin, että veron määrä 
aina on vähintään 50 prosenttia verotusarvosta. 
Käytettynä maahan tuodun ja käytettyinä maa
han tuoduista osista valmistetun auton vero on 

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 1984 

90 prosenttia vastaavan uuden auton verosta. 

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

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 3 §,sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (559/82), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon 

määrä korotettuna 44 prosentilla ja vähennettynä 
3 000 markalla, kuitenkin niin, että veron määrä 
aina on vähintään 50 prosenttia verotusarvosta. 
Käytettynä maahan tuodun ja käytettyinä maa
han tuoduista osista valmistetun auton vero on 
90 prosenttia vastaavan uuden auton verosta. 

Ehdotus 

3 § 
Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon 

määrä korotettuna 40 prosentilla ja vähennettynä 
3 500 markalla, kuitenkin niin, että veron määrä 
aina on vähintään 50 prosenttia verotusarvosta. 
Käytettynä maahan tuodun ja käytettyinä maa
han tuoduista osista valmistetun auton vero on 
90 prosenttia vastaavan uuden auton verosta. 

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