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

ESITYKSEN P ÅÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan autoveron määrää alen
nettavaksi. Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. Veronalennus 

on toteutettu valtioneuvoston päätöksellä 6 päi
västä toukokuuta 1985 lukien. 

PERUSTELUT 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
(482/67) 3 §:n mukaan autoveroa suoritetaan 
auton verotusarvon määrä koeotettuna 40 prosen
tilla ja vähennettynä 3 500 markalla, kuitenkin 
niin, että veron määrä aina on vähintään 50 pro
senttia verotusarvosta. Säännöstä on viimeksi 
muutettu 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetulla 
lailla (483/84), jolla veroa myös alennettiin. 
Hallitus on 8 päivänä maaliskuuta 1985 antanut 
eduskunnalle esityksen auto- ja moottoripyörä
verosta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta 
(HE 19/85). Esityksessä, joka on vielä eduskun
nan käsiteltävänä, ehdotetaan muutettavaksi 
myös nyt muutettavaksi ehdotetun lain 3 §:ää. 
Esitys koskee ulkomailta tuotujen kolarivaurioitu
neiden autojen verotusta. 

Henkilöautojen hintojen nousun hidastamisek
si ehdotetaan autoveron määrää alennettavaksi. 
Ehdotuksen mukaan autoveroa suoritettaisiin au
ton verotusarvon määrä koeotettuna 35 prosentil
la ja vähennettynä 4 000 markalla, kuitenkin 
niin, että veron määrä aina on vähintään 50 pro
senttia verotusarvosta. 
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Valtion vuoden 1985 tulo- ja menoarviossa on 
autoveroa arvioitu kertyvän 2 900 miljoonaa 
markkaa. Teoreettisesti laskien ehdotuksen mu
kainen autoveron alentaminen vähentäisi auto
veron tuottoa runsaalla 100 miljoonalla markalla 
vuonna 1985. Ehdottaessaan autoveroa aleunetta
vaksi hallitus edellyttää, että ehdotuksen toteut
taminen laskee henkilöautojen hintoja. Hinnan
alennuksen arvioidaan alentavan kuluttajahinta
indeksiä 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 6 päivästä 
toukokuuta 1985 lukien esityksen mukaan. 

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän 
selvittämään muun ohessa turvavarusteiden, 
myös lukkiutumattomien jarrujen, verotukselli
sen aseman järjestämistä. Selvitysten valmistumi
sen jälkeen harkitaan, millä tavoin autoverolakia 
on mahdollisesti muutettava. 

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 päivänä kuuta 198 annetussa laissa 
( 1 ), näin kuuluvaksi: 

3 § 
Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon 

määrä koeotettuna 3 5 prosentilla ja vähennettynä 
4 000 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 

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1985 

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. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
~uuta 198 , ja sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
JOtka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 
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 ~oottoripyöräverosta 14 päivänä marraskt_m-
ta 1967 annetun lain 3 §, sellaisena kuin se on pätvänä kuuta 198 annetussa latssa 

1 ), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki (483!84) 

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. 

HE 19/85 vp. 

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. 

Ehdotus 

3 § 
Autoveroa suoritetaan auton verotusarvon 

määrä korotettuna 35 prosentilla ja vähennettynä 
4 000 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. 

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




