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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyö
räverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että taksiautojen au
toveronpalautuksen enimmäismäärää korotet
taisiin vuoden 1989 alusta lukien. Esitys liittyy 

valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 
1989. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1989 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettäväksi 
rekisteröidyistä henkilöautoista eli lähinnä tak
siautoista palautetaan autoveroa auto- ja 
moottoripyöräverosta annetun lain 7 §:n 1 mo
mentin nojalla. Lainkohdassa on muun muassa 
säädetty veronpalautuksen enimmäismäärästä, 
joka tällä hetkellä on 52 500 markkaa. Veron
palautuksen enimmäismäärää on useita kertoja 
tarkistettu rahan arvon ja autojen verotusar
von muutoksen johdosta. Viimeksi palautuk
sen enimmäismäärää tarkistettiin edellä mainit
tuun määrään 12 päivänä joulukuuta 1986 
annetulla lailla (906/86), jota on sovellettu 
vuoden 1987 alusta lukien. 

Mainitun käytännön jatkamiseksi ehdote
taan ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröitä
vistä veronalaisista autoista palauteHavan au
toveron enimmäismäärää korotettavaksi vuo
den 1989 alusta 4 500 markalla. Tällöin palau
tuksen enimmäismäärä nousisi 57 000 mark
kaan. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Taksiliikenteeseen käytetyistä autoista palau
tettiin vuonna 1987 autoveroa noin 182 miljoo
naa markkaa. Ehdotetusta veronpalautuksen 
enimmäismäärän korottamisesta aiheutuisi au
toveron tuoton aleneminen noin 10 miljoonalla 
markalla. 

3. Voimaantulo ja soveltaminen 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1989. Lakia sovellettaisiin ajo
neuvoihin, jotka luovutetaan tullivalvonnasta 
tai toimitetaan sanottuna päivänä tai sen jäl
keen. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uu
desta tai korotetusta verosta, lakiehdotus olisi 
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mu
kaisessa järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 patvana 
marraskuuta 1967 annetun lain 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 
1986 annetussa laissa (906/86), näin kuuluvaksi: 

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 

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 1988 

suoritetun autoveron määrän, kuitenkin enin
tään 57 000 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haetta
va 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on 
merkitty autorekisteriin auton omistajaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989, ja sitä sovelletaan autoihin, jotka 
luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan sa
nottuna päivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 
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Liite 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 patvana 
marraskuuta 1967 annetun lain 7 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä joulukuuta 
1986 annetussa laissa (906/86), näin kuuluvaksi: 

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 52 500 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haetta
va 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on 
merkitty autorekisteriin auton omistajaksi. 

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 57 000 markkaa. Palautusta on uhalla, 
että oikeus sen saamiseen on menetetty, haetta
va 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on 
merkitty autorekisteriin auton omistajaksi·. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1989, ja sitä sovelletaan autoihin, jotka 
luovutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan sa
nottuna päivänä tai sen jälkeen. 




