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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyörä
verosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että sellaisista autove
ron alaisista ajoneuvoista, joilla maahan tuotaessa 
on ajettu enintään 10 000 kilometriä ja jotka 
ovat olleet ulkomailla rekisteröityinä enintään 6 
kuukautta, perittäisiin auto- ja moottoripyöräve
ro vähintään vastaavan uuden ajoneuvon veron 
suuruisena. Käytännössä muutos koskisi pääasias-

sa kolarivaurioituneita maahantuotavien henkilö
autojen verotusta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
eduskunnan hyväksyttyä sen. 

Vero kannetaan esityksen mukaisena valtio
neuvoston 8 päivänä maaliskuuta 1985 tekemän 
päätöksen noj~lla 15 päivästä maaliskuuta 1985 
lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Auto- ja moottoripyöräveron määräämi
nen maahantuonnin yhteydessä 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
(482/67) 3 §:n mukaan henkilöautosta suorite
taan autoveroa auton verotusarvon määrä koro
tettuna 40 prosentilla ja vähennettynä 3 500 
markalla, kuitenkin niin, että veron määrä aina 
on vähintään 50 prosenttia verotusarvosta. Käy
tettynä maahan tuodun tai käytettyinä maahan 
tuoduista osista valmistetun auton vero on 90 
prosenttia vastaavan uuden auton verosta. Lain 
4 §:ssä on säännös moottoripyöräveron määrästä. 
Käytettynä maahan tuodun moottoripyörän vero 
on niin ikään 90 prosenttia vastaavan uuden 
moottoripyörän verosta. 

Autoverolain 4 c §:n mukaan autoa tai moot
toripyörää on pidettävä maahan tuotaessa käytet
tynä, jos ajoneuvolla on luotettavan selvityksen 
mukaan ajettu enemmän kuin 10 000 kilometriä 

438500286H 

ja se on ollut ulkomailla rekisteröitynä kauem
min kuin 6 kuukautta. 

Maahan tuodun auton ja moottoripyörän vero
tusarvo on sen tullausarvolain (906/ 80) nojalla 
määrätty tullausarvo lisättynä tullilla ja valmiste
verolla, jos niitä on ajoneuvosta maksettava. 
Tullausaevosta saadaan kuitenkin tehdä laissa 
säädetyllä tavoin vähennyksiä, jos autossa on 
eräitä lähinnä turvavarusteiksi katsottavia varus
teita tai jos auto on hyväksyttävällä tavalla käsi
telty ruostumisen estämiseksi. Tullausaevan mää
rääminen perustuu puolestaan mainitun lain mu
kaan tavaran kauppa-arvoon, joka yleensä on 
tavarasta kauppalaskun mukaan maksettu hinta. 
Tullausaeva saadaan lisäämällä tähän tavaran 
Suomeen toimittamisesta aiheutuvat kulut, ku
ten rahti-, huolinta-, vakuutus- yms. kulut. Ajo
neuvojen tullausarvo määrätään samojen perus
teiden mukaisesti kuin muunkin tavaran tullaus
arvo. Arvoperusteinen tullausarvon määrääminen 
on Gatt-sopimuksen edellyttämä menettely. 

Tullausarvolaissa on säädetty toissijaisista tul
lausarvon määritystavoista sellaisten tapausten va
ralta, joissa tullausarvoa ei voida määrätä tavan-
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omaisella tavalla tavaran kauppahinnan perus
teella. Laissa on säännöksiä muun muassa tullau
sarvon määräämisestä silloin, kun ilmoitettua 
tavaran hintaa ilmeisesti ei voida pitää tavaran 
todellisena hintana. Toissijaisia tullausarvon 
määrityskeinoja voidaan kuitenkin käyttää vain 
laissa säädettyjen olosuhteiden vallitessa, eikä 
viranomaisilla näin ollen ole mahdollisuuksia 
harkinnanvaraisesti poiketa tullausarvon määrää
misessä asiakirjojen mukaisen tavaran kauppahin
nan hyväksymisestä tullausarvon perusteeksi. 

1.2. Kolarivaurioituneiden autojen maahan
tuonti ja siihen liittyvät epäkohdat 

Muiden kuin muuttoautoina maahan tuotujen 
käytettyjen henkilöautojen lukumäärä on viime 
vuosina yleensä ollut runsaat sata autoa vuodessa. 
Tämä luku sisältää kaikkien autoverolain 4 c §:n 
mukaan käytetyiksi katsottavien autojen maahan
tuonnin. Erityisesti vuoden 1984 aikana on kola
rivaurioituneiden henkilöautojen maahantuonti 
nopeasti lisääntynyt. Nämä ajoneuvot eivät 
yleensä ole autoverolain 4 c §:n mukaisesti käyte
tyiksi katsottavia ajoneuvoja, vaan nimenomaan 
uusina autoina verotettavia autoja. Vuoden 1984 
aikana tuotiin näitä ajoneuvoja yli 200 kappalet
ta. Eniten näitä autoja tuotiin vuoden 1984 
viimeisinä kuukausina. Tuonti on jatkunut vilk
kaana myös kuluvan vuoden aikana. 

Puheena olevien autojen tuonti perustuu lä
hinnä siihen, että autoverolain säännösten mu
kaan enintään 10 000 kilometriä ajetut ja enin
tään 6 kuukauden ajan ulkomailla rekisteröityinä 
olleet ajoneuvot verotetaan uusina autoina, jol
loin verotusarvon perusteena oleva tullausarvo 
lasketaan auton ostohinnan mukaan lisäämällä 
siihen tullausarvolaissa säädetyt erät. Tämä mah
dollistaa sen, että muuna kuin käytettynä autona 
maahan tuotavan auton vero voi käytännössä 
huomattavastikin alittaa auton valmistajan tänne 
toimittamasta kokonaan käyttämättömästä vas
taavasta autosta perittävän veron. Edellytyksenä 
on, että autosta ulkomailla suoritettu hinta on 
ollut pienempi kuin se hinta, jolla auton valmis
taja myy vastaavia autoja täkäläiselle ostajalle. 
On osoittautunut, että muun muassa Keski
Euroopassa on tarjolla tällaisia ajoneuvoja. Erityi
sesti tämä koskee kolarivaurioituneita vähän käy
tettyjä ajoneuvoja, joita muun muassa korjaus
kustannusten kalleuteen eräissä Keski-Euroopan 
maissa liittyvistä tekijöistä johtuen voi olla saata
villa huomattavan halpaan hintaan. 

Tällaisten autojen edullinen verotuskohtelu 
Suomessa ei aiheudu auton vaurioitumisesta sel
laisenaan, vaan näiden autoverotuksessa uusiksi 
katsottavien autojen alhaisesta kauppahinnasta. 
Käytännössä nämä autot kuitenkin ovat lähinnä 
kolarivaurioituneina maahantuotavia ajoneuvoja. 

Maahan tuodut kolarivaurioituneet autot ovat 
tähän asti olleet pääasiassa Suomessa uusina hin
naltaan kalliita autoja. Viime aikoina on kuiten
kin maahan alettu tuoda vaurioituneena myös 
pieniä ja Suomessa hinnaltaan halvempia autoja. 
Tällainen maahantuonti on saanut yhä enemmän 
liiketoiminnan piirteitä. Joissakin tapauksissa sa
malla, kun maahan tuodaan kolarivaurioitunut 
auto, tuodaan myös tarvittavat osat sen korjaami
seen. Joskus myös auton hankintahinta on ilmoi
tettu todellista pienempänä veron välttämiseksi. 
Säännökset mahdollistavat tällaisissa tapauksissa 
ilmoitetusta hinnasta poikkeamisen, ja myös ve
ropetosta koskevat säännökset tulevat sovelletta
viksi. Viranomaisten on kuitenkin käytännössä 
vaikea valvoa sitä, millä hinnalla jokin ajoneuvo 
on ulkomailta hankittu. 

Tulliviranomaisilta saatujen tietojen mukaan 
kolarivaurioituneina tuotujen henkilöautojen au
tovero on viime vuoden jälkimmäisellä puoliskol
la ollut keskimäärin noin 40 000 markkaa autol
ta. Autokohtaiset vaihtelut ovat suuria auton 
merkistä ja mallista sekä muun muassa vaurioas
teesta riippuen. Voidaan kuitenkin arvioida, että 
useissa tapauksissa vastaavasta uudesta autosta 
jouduttaisiin suorittamaan autoveroa noin kaksi 
kertaa kolarivaurioituneena tuotavan auton veron 
määrä. Kolarivaurioituneena tuotavan ajoneuvon 
vero on näin ollen selvästi alhaisempi kuin sekä 
uutena että myös käytettynä maahan tuotavan 
ajoneuvon vero. Jos esimerkiksi uudesta henkilö
autosta olisi suoritettava autoveroa 100 000 
markkaa, ja käytettynä tullatuo auton vero on 
90 000 markkaa, kolarivaurioituneena tuodusta 
vähänkäytetystä vastaavasta autosta suoritetaan 
autoveroa ehkä vain 50 000 markkaa. 

Nykyisten säännösten mahdollistama verotus
kohtelu suosii vaurioituneiden autojen tuontia 
sekä uusiin että käytettyihin autoihin verrattuna. 
Tätä tilannetta ei voida pitää veropoliittisesti 
tarkoituksenmukaisena. Kolarivaurioituneiden 
autojen maahantuontia ei voida pitää myöskään 
liikenneturvallisuuden eikä kuluttajasuojan kan
nalta suotavana. 

Edellä mainittujen maahantuonnin yhteydessä 
esiintyvien epäkohtien poistamiseksi olisi kolari
vaurioituneina maahan tuotavat ajoneuvot rin
nastettava auto- ja moottoripyöräverotuksessa ul-
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komailta käyttämättöminä tuotaviin ajoneuvoi
hin. Tämän vuoksi ehdotetaan, että auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain 3 ja 4 §:n 
säännöksiä muutettaisiin siten, että kaikista ulko
mailla käyttöön otetuista enintään 10 000 kilo
metriä ajetuista ja ulkomailla enintään 6 kuu
kautta rekisteröitynä olleista veronalaisina maa
han tuotavista autoista ja moottoripyöristä perit
tävä auto- ja moottoripyörävero olisi aina vähin
tään vastaavan uuden auton tai moottoripyörän 
veron suurumen. 

Ehdotus perustuu valtiovarainministeriön aset
taman autoverotyöryhmän tekemään esitykseen. 

2. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia tai 
hallinnollisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan heti 
eduskunnan hyväksyttyä sen. Valtioneuvosto on 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
4 b §:n nojalla päättänyt, että vero kannetaan 15 
päivästä maaliskuuta 1985 lukien esityksen mu
kaisena. 

4. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 68 §:n mukaisessa uutta tai lisättyä veroa 
koskevassa säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 3 § ja 4 §:n 3 momentti, 

sellaisina kuin näistä on 3 § 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (483/84) ja 4 §:n 3 
momentti 4 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81), näin kuuluviksi: 

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. 
Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 4 c §:ssä 
tarkoitetun auton vero on kuitenkin aina vähin
tään vastaavan uuden auton vero. Maastohenkilö
autosta, jonka vaihteistoon on koneiden ja lait
teiden käyttöä varten liitetty kytkimin varustettu 
voimansiirtolaite, suoritetaan veroa 30 prosenttia 
auton verotusarvosta. Käytettynä maahan tuodun 
ja käytettyinä maahan tuoduista osista valmiste
tun auton vero on 90 prosenttia vastaavan uuden 
auton verosta. 

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 1985 

4 § 

Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 4 c 
§:ssä tarkoitetun moottoripyörän vero on aina 
vähintään vastaavan uuden moottoripyörän vero. 
Käytettynä maahan tuodun moottoripyörän vero 
on 90 prosenttia vastaavan uuden moottoripyö
rän verosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan ajo

neuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta sa
nottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
auto- Ja moottoripyöräverosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuu
ta 1967 annetun lain 3 § ja 4 §:n 3 momentti, 

sellaisir;ta kui~ näistä on 3 § 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (483/84) ja 4 §:n 3 
momentti 4 pä1vänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (822/81), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

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. 
Maastohenkilöautosta, jonka vaihteistoon on ko
neiden ja työvälineiden käyttöä varten liitetty 
kytkimin varustettu voimansiirtolaite, suoritetaan 
veroa 30 prosenttia auton verotusarvosta. Käytet
tynä maahan tuodun ja käytettynä maahan tuo
duista osista valmistetun auton vero on 90 pro
senttia 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. 
Ulkomazlla käyttöön otetun, muun kuin 
4 c §:ssä tarkoitetun auton vero on kuitenkin 
aina vähintäiin vastaavan uuden auton vero. 
Maastohenkilöautosta, jonka vaihteistoon on ko
neiden ja laitteiden käyttöä varten liitetty kytki
min varustettu voimansiirtolaite, suoritetaan ve
roa 30 prosenttia auton verotusarvosta. Käytetty
nä maahan tuodun ja käytettyinä maahan tuo
duista osista valmistetun auton vero on 90 pro
senttia vastaavan uuden auton verosta. 

4 § 

Käytettynä maahan tuodun moottoripyörän 
vero on 90 prosenttia vastaavan uuden moottori
pyörän verosta. 

Ulkomailla käyttöön otetun, muun kuin 
4 c §:ssä tarkoitetun moottoripyörän vero on 
aina vähintään vastaavan uuden moottoripyörän 
vero. Käytettynä maahan tuodun moottoripyörän 
vero on 90 prosenttia vastaavan uuden moottori
pyörän verosta. 

Tämä laki tulee vozmaan päivänä 
kuuta 198 , ja sitä sovelletaan ajo

neuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta sa
nottuna päivå"nä tai sen jälkeen. 


