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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että taksiautojen ja 
invalidien käyttöön tulevien henkilöautojen au
toveron palautuksen enimmäismääriä korotettai-

siin kuluttajahintojen nousua vastaavasti vuoden 
1985 alusta lukien. Esitys liittyy valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen vuodelle 1985. 

PERUSTELUT 

1. Ammattimaiseen liikenteeseen 
käytettävien henkilöautojen 
veronpalautus 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi 
rekisteröidyistä henkilöautoista eli lähinnä taksi
autoista palautetaan autoveroa auto- ja moottori
pyöräverosta annetun lain 7 §:n 1 momentin 
nojalla, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuu
ta 1983 annetussa laissa (807 /83). Veronpalau
tuksen enimmäismäärää, joka kuluvan vuoden 
alusta lukien on 47 000 markkaa, on vuosittain 
tarkistettu. Tämän käytännön jatkamiseksi ehdo
tetaan ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröitä
vistä henkilöautoista palautettavaa autoveron 
enimmäismäärää vuoden 1985 alusta koeotetta
vaksi 5 prosentilla eli 2 350 markalla. Tällöin 
palautuksen enimmäismaara nousisi 49 350 
markkaan. Korotus vastaa hallituksen asettamia 
tavoitteita hintatason nousulle vuoden 1985 aika
na sekä muita vuoden 1985 tulo- ja menoarvioon 
liittyviä veroperusteiden inflaatiotarkistuksia. 

2. Autoveron palauttaminen tn va
liditeetin perusteella 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
17 §:n 1 momentin mukaan, sellaisena kuin se 
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on edellä mainitussa 28 päivänä lokakuuta 1983 
annetussa laissa, palautetaan uutena hankittavas
ta henkilöautosta sen hintaan sisältyvää autoveroa 
hakemuksesta invalidille, jonka liikunta- tai nä
kövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vä
hintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen 
käyttöön auto tulee, sekä invalidille, jonka pysy
vä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle 
auton hankinta on hänen toimensa, työnsä tai 
ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opis
kelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Pa
lautettavan autoveron enimmäismäärä on vuoden 
1984 alusta näissä tapauksissa 20 000 markkaa. 
Jos invalidin on käytettävä automaattivaihteista 
autoa, palautuksen enimmäismäärä on kuitenkin 
26 400 markkaa. Puheena olevan 17 §:n 2 mo
mentin mukaan invalidille, jonka liikuntakyky 
on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tai toi
mintavajavuuden vuoksi siten alentunut, että 
hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 
prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen 
toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista 
varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olen
naisen tarpeellinen, palautetaan autoverosta 60 
prosenttia, kuitenkin enintään 13 100 markkaa. 

Edellä mainittuja määriä on korotettu viimeksi 
vuoden 1984 alusta. Invaliditeetin johdosta ta
pahtuvaa autoveronpalautusta koskevien säännös
ten kehittäminen myös muilta osin on edelleen 
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vireillä. Tässä vaiheessa esitetaan vain veronpa
lautusten enimmäismääriä tarkistettaviksi. Voi
massa olevassa autoverolain 17 § :n 1 momentissa 
säädetty 20 000 markan enimmäismäärä ehdote
taan korotettavaksi 21 000 markkaan ja auto
maattivaihteisesta autosta palautettava 26 400 
markan enimmäismäärä 27 720 markkaan. Auto
verolain 17 §:n 2 momentissa säädetty 13 100 
markan enimmäismäärä ehdotetaan korotettavak
si 13 750 markkaan. Korotukset ovat suuruudel
taan 5 prosenttia ja vastaavat siten muita vuoden 
1985 verotukseen tehtäviä inflaatiotarkistuksia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut enimmatsmaarien korotukset mer
kitsisivät sitä, että taksiautoista ja invalidien 
käyttöön tulevista autoista suoritettavat veronpa
lautukset pysyisivät reaalisesti ennallaan. 

Taksiliikenteeseen käytettävistä autoista palau
tettiin vuonna 1983 autoveroa noin 125 miljoo
naa markkaa. Invalideille palautettiin vuonna 
1983 autoveroa noin 60 miljoonaa markkaa. 
Veronpalautusten enimmäismäärien korottami
nen ehdotuksen mukaisesti pienentäisi autoveron 
tuottoa vuodelta 1985 arviolta 7 miljoonalla 
markalla. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1985. Sitä sovellettaisiin ajoneu
voihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta tai 
toimitettu sanottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 7 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä 
lokakuuta 1983 annetussa laissa (807 183) seuraavasti: 

7 § 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekiste
riin ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi, 
on se, joka tällöin on rekisteröity auton omista
jaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä pääasial
lisesti ammattimaiseen liikenteeseen, oikeutettu, 
auton oltua haltijan käytössä kuitenkin vasta 
tämän tultua rekisteröidyksi auton omistajaksi, 
hakemuksesta saamaan Helsingin piiritullikama
rilta takaisin maahan tuotaessa suoritetun autove
ron määrän, kuitenkin enintään 49 350 markkaa. 
Palautusta on uhalla, että oikeus sen saamiseen 
on menetetty, haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty autorekisteriin au
ton omistajaksi. 

17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka 

liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellai
nen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähin
tään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on 
hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistu
mista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikama
rin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan 
ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin 
maahantuonnin yhteydessä suoritettu tai auton 
hintaan sisältyvä vero, kuitenkin enintään 21 000 
markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla mer
kinnällä tai muutoin Iuotettavasri osoittaa, että 
hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, 
veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin 
enintään 27 720 markkaa. Jos auto on ollut 
haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun 
haltija on rekisteröity auton omistajaksi. Hake
mus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekiste
röity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 
viimeistään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 
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Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka 
liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttu
misen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten 
alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on 
vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullika
marin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä 
ehdoilla määrättävä valtion varoista maksettavak
si takaisin 60 prosenttia maahantuonnin yhtey
dessä suoritetusta tai auton hintaan sisältyvästä 
verosta, kuitenkin enintään 13 750 markkaa. Pa
lautusta myönnetään vain autosta, jonka hankin-

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1984 

ta on invalidille hänen toimensa tai työnsä tai 
ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opis
kelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Ha
kemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on 
rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtä
v~ viimeistään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä 
aJassa. 

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 

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 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 7 §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 28 päivänä 
lokakuuta 1983 annetussa laissa (807 183) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekiste
riin ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi, 
on se, joka tällöin on rekisteroity auton omista
jaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä pääasial
lisesti ammattimaiseen liikenteeseen, oikeutettu, 
auton oltua haltijan käytössä kuitenkin vasta 
tämän tultua rekisteiöidyksi auton omistajaksi, 
hakemuksesta saamaan Helsingin piiritullikama
rilta takaisin maahan tuotaessa suoritetun autove
ron määrän, kuitenkin enintään 47 000 markkaa. 
Palautusta on uhalla, että oikeus sen saamiseen 
on menetetty, haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty autorekisteriin au
ton omistajaksi. 

17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka 
liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellai
nen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähin
tään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on 
hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistu
mista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikama
rin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan 
ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin 
maahantuonnin yhteydessä suoritettu tai auton 
hintaan sisältyvä vero, kuitenkin enintään 20 000 
markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla mer-

Ehdotus 

7 § 
Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekiste
riin ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi, 
on se, joka tällöin on rekisteröity auton omista
jaksi tai haltijaksi ja joka käyttää sitä pääasial
lisesti ammattimaiseen liikenteeseen, oikeutettu, 
auton oltua haltijan käytössä kuitenkin vasta 
tämän tultua rekisteröidyksi auton omistajaksi, 
hakemuksesta saamaan Helsingin piiritullikama
rilta takaisin maahan tuotaessa suoritetun autove
ron määrän, kuitenkin enintään 49 350 markkaa. 
Palautusta on uhalla, että oikeus sen saamiseen 
on menetetty, haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty autorekisteriin au
ton omistajaksi. 

17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka 
liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä 
haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja jonka 
henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellai
nen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste on vähin
tään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on 
hänen toimensa, työnsä tai ammattiin valmistu
mista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi 
olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikama
rin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan 
ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin 
maahantuonnin yhteydessä suoritettu tai auton 
hintaan sisältyvä vero, kuitenkin enintään 21 000 
markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla mer-
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Voimassa oleva laki 

kinnällä tai muutoin Iuotettavasri osoittaa, että 
hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, 
veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin 
enintään 26 400 markkaa. Jos auto on ollut 
haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun 
haltija on rekisteröity auton omistajaksi. Hake
mus 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, jonka 
liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttu
misen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten 
alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on 
vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullika
marin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä 
ehdoilla määrättävä valtion varoista maksettavak
si takaisin 60 prosenttia maahantuonnin yhtey
dessä suoritetusta tai auton hintaan sisältyvästä 
verosta, kuitenkin enintään 13 100 markkaa. Pa
lautusta myönnetään vain autosta, jonka hakiota 
on invalidille hänen toimensa tai työnsä tai 
ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opis
kelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Ha
kemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on 
rekisteröity auton omistajaksi, mutta se on tehtä
vä viimeistään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä 
ajassa. 
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Ehdotus 

kinnällä tai muutoin iuotettavasti osoittaa, että 
hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, 
veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin 
enintään 27 720 markkaa. Jos auto on ollut 
haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun 
haltija on rekisteröity auton omistajaksi. Hake
mus 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, jonka 
liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttu
misen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten 
alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on 
vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullika
marin on hakemuksesta 1 momentissa säädetvillä 
ehdoilla määrättävä valtion varoista maksetta~ak
si takaisin 60 prosenttia maahantuonnin yhtey
dessä suoritetusta tai auton hintaan sisältyvästä 
verosta, kuitenkin enintään 13 750 markkaa. Pa
lautusta myönnetään vain autosta, jonka hankin
ta on invalidille hänen toimensa tai työnsä tai 
ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opis
kelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Ha
kemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on 
rekisteröity auton omisrajaksi, mutta se on tehtä
v~ viimeistään 7 §: n 1 momentissa säädetyssä 
aJassa. 

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




