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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi moottoriajoneuvo
verosta annetun lain 10 §:n ja leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan moottoriajoneuvove
rosta annettua lakia muutettavaksi siten, että 
menettely ajoneuvoveroa suoritettaessa vastaa 
uudistettavaa ajoneuvojen rekisteröintimenet
telyä. Ajoneuvoveron alaisen ajoneuvon ensi
ja uudelleenrekisteröinnin yhteydessä ajoneu
voa saataisiin käyttää liikenteessä, kun asian
mukainen ilmoitus tästä on tehty rekisteri
viranomaiselle, ennen veron suorittamistakin 
verolipun eräpäivään asti. Leimaverolakia 

ehdotetaan rekisteröintimenettelyuudistukseen 
liittyen muutettavaksi siten, ettei moottoriajo
neuvon rekisteriotteesta enää olisi suoritettava 
leimaveroa. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä lokakuuta 1989, eli samaan aikaan, 

jolloin rekisteröintimenettelyn uudistamiseen 
liittyvät muut säännökset on tarkoitettu tule
maan voimaan. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetta
vat muutokset 

Ajoneuvojen rekisteröintimenettely on val
tioneuvoston 25 päivänä huhtikuuta 1985 teke
män periaatepäätöksen mukaisesti uudistumas
sa. Liikenneministeriössä on valmisteltavana 
muun muassa uudistukseen liittyvät esitykset 
tieliikennelain ajoneuvojen rekisteröintiä kos
kevien säännösten muuttamisesta ja laiksi tie
liikenteen tietojärjestelmästä. Uudistus edellyt
tää myös eräitä muutoksia verolainsäädän
töön. 

1.1. Moottoriajoneuvoverosta annettu laki 

Moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulu
kuuta 1966 annetun lain (722/66) 10 §:n mu
kaan varsinainen ajoneuvovero on maksettava 
veronkannossa. Pykälän 2 momentin mukaan 
moottoriajoneuvoa, jonka rekisteri-ilmoitus on 

390581U 

jätetty poliisiviranomaiselle, saadaan käyttää 
liikenteessä, vaikka veroa ei ole suoritettu. 
Sama koskee myös rekisteröityä ajoneuvoa, 
jonka rekisteriote on veron määräämistä var
ten jätetty poliisiviranomaiselle. Veroa suorit
tamatta ajoneuvoa saadaan näissä tapauksissa 
käyttää siihen asti kunnes rekisteriote on asian
omaisen saatavissa. 

Ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä on tar
koitus muuttaa siten, että rekisteri-ilmoitusten 
vastaanottoviranomaisina toimivat posti- ja 
katsastustoimipaikat. Rekisteriviranomaisia 
ovat autorekisterikeskus ja postitoimipaikat. 
Kun rekisteri-ilmoitus jätetään postitoimipaik
kaan, se on toimitettu edelleen rekisteriviran
omaiselle lähetettäväksi. 

Uusimuotoinen rekisteriote muodostuu il
moitusosasta ja teknisestä osasta. Rekisteri
ilmoitus tehdään ilmoitusosalla. Samalla kun 
ilmoitusosa jätetään, ilmoituksen vastaanottaja 
tekee rekisteriotteen tekniseen osaan merkin
nän ilmoituksen jättämisestä. Tämä merkintä 
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oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä 
uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, ellei 
ajoneuvon liikenteeseen käyttämiselle ole muu
ta estettä. 

Ensi- ja uudelleen rekisteröitäviä ajoneuvo
veron alaisia ajoneuvoja varten kirjoitetaan 
ajoneuvoveron verolippu käyttöönottoa koske
van rekisteri-ilmoituksen perusteella. Tämä ta
pahtuu yleensä kahden viikon kuluessa ensi- tai 
uudelleenrekisteröintiä koskevan ilmoituksen 
jättämisestä. Verolippuun on lisäksi tarpeen 
merkitä eräpäivä siten, että verovelvollinen 
ehtii saada verolipun hyvissä ajoin ennen erä
päivää. 

Rekisteröintiuudistuksen yhtenä tarkoitukse
na on nopeuttaa ja yksinkertaistaa menettelyä 
ajoneuvoja rekisteröitäessä. Myös ajoneuvove
ron alaisten ajoneuvojen kyseessä ollessa tämä 
edellyttäisi, että ajoneuvoa olisi voitava käyt
tää liikenteessä heti, kun rekisteröinti-ilmoitus 
on tehty. Kun ajoneuvoveron maksuunpanoa 
ja sen eräpäivää ei käytännössä voida aientaa 
edellä sanotusta, olisi tarkoituksenmukaista 
sallia käyttää ajoneuvoa näissä tapauksissa 
liikenteessä ennen veron eräpäivää. Näin on 
asiallisesti samoissa tapauksissa tähänkin asti 
menetelty. 

Moottoriajoneuvoverosta annetun lain 
10 §:n 2 momentin säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi rekisteröintiuudistuksessa käyt
töön otettavaa menettelytapaa vastaavasti. 
Ajoneuvoa saataisiin ehdotuksen mukaan 
käyttää rekisteröinti-ilmoituksen tekemisen ja 
tämän jälkeen ensiksi tulevan ajoneuvoveron 
verolipun eräpäivän välisenä aikana liikentees
sä, vaikka siitä ei ole suoritettu veroa. 

1.2. Leimaverolaki 

Ajoneuvon rekisteriote on rekisteröintiasias
sa annettu hallinnollinen päätösasiakirja. Re
kisteriotteesta peritään nykyisin 6 päivänä elo
kuuta 1943 annetun leimaverolain ( 662/ 43) 
10 §:ssä säädetty leimavero. 

Rekisteriotteen tuottamisen ohella rekiste 
röintimenettelyssä syntyy useita muita suorit 
teita, josta perittävät maksut on tarkoitus tar 
kistaa ja periä 29 päivänä joulukuuta 197. 
annetun valtion maksuperustelain (980/73 
mukaisesti. Myös rekisteriotteesta perittävä: 
leimaveroa vastaava maksu olisi tällöin tarkoi 
tuksenmukaista järjestää kannettavaksi maksu 
perustelain mukaisessa järjestyksessä. Muuto 
on luonteeltaan tekninen. Tarkoituksena on 
että rekisteriotteesta maksuperustelain nojall: 
periitävät maksut säädetään samalle tasoll 
kuin nykyisin on säädetty leimaverolaissa. 

2. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia eikä hallinnol 
lisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan pa1 
vänä lokakuuta 1989 samanaikaisesti rekiste 
röintimenettelyn uudistamiseen liittyvien mui 
den säännösten voimaantulon kanssa. Sään 
nöksiä sovellettaisiin uuden menettelyn mu 
kaan rekisteröitäviin ajoneuvoihin, eli ajoneu 
voihin, joiden rekisteri-ilmoitus on tehty sanot 
tuna päivänä tai sen jälkeen. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksissa ei ole kysymys uu 
desta tai lisätystä verosta, ne olisi käsiteltäv: 
valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa sää 
tämisj ärj esty ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus 
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk 
set: 
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1. 
Laki 

moottoriajoneuvoverosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun moottori
ajoneuvoverolain (722/66) 10 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

10 § 

Moottoriajoneuvoa, jonka liikenteeseen ot
tamisesta on asianmukaisesti ilmoitettu rekiste
riviranomaiselle, saadaan kuitenkin käyttää lii
kenteessä ajoneuvoa varten toimitettavan vero
lipun eräpäivän päättymiseen asti, vaikka ajo
neuvosta ei ole vielä suoritettu veroa. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päi
vänä tai sen jälkeen. 

Laki 
leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
10 §:n Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskeva kohta, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuu
ta 1988 annetussa laissa (1021188). 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päi
vänä tai sen jälkeen. Moottoriajoneuvorekiste
riotteesta, joka lain voimaantulon jälkeen luo
vutetaan ajoneuvosta, joka on ilmoitettu rekis-

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989 

teriin merkittäväksi tai jonka rekisteriote on 
veron määräämistä varten jätetty viranomai
selle ennen lain voimaantuloa, peritään kuiten
kin leimavero siten kuin leimaverolain 10 §:n 
Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskevassa 
kohdassa on säädetty. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

moottoriajoneuvoverosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun moottori
ajoneuvoverolain (722/66) 10 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 § 

Moottoriajoneuvoa, jonka rekisteri-ilmoitus 
on jätetty poliisiviranomaiselle, niin myös re
kisteröityä ajoneuvoa, jonka rekisteriote on 
veron määräämistä varten jätetty mainitulle 
viranomaiselle, saadaan kuitenkin käyttää lii
kenteessä, vaikka ajoneuvosta ei ole vielä suo
ritettu veroa, siksi kunnes sen rekisteriote on 
asianomaisen saatavana. 

Moottoriajoneuvoa, jonka liikenteeseen ot
tamisesta on asianmukaisesti ilmoitettu rekiste
riviranomaiselle, saadaan kuitenkin käyttää lii
kenteessä ajoneuvoa varten toimitettavan vero
lipun eräpäivän päättymiseen asti, vaikka ajo
neuvosta ei ole vielä suoritettu veroa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päi
vänä tai sen jälkeen. 



1989 vp. - HE n:o 71 5 

2. 
Laki 

leimaverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
10 §:n Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskeva kohta, sellaisena kuin se on 2 päivänä joulukuu
ta 1988 annetussa laissa (1021188). 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 

Moottoriajon eu v orek is teri ote, 
autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilai
toksen antama: 

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja 
ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista 
moottoripyörää, 80 markkaa ja kun ote koskee 
muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 50 
markkaa; 

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muu
tettu, 50 markkaa. 

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomais
ten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen si
jaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oi
kaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava 
leimaveroa. 

(kohta kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . Sitä sovelletaan ajoneuvoihin, 
joista rekisteri-ilmoitus tehdään sanottuna päi
vänä tai sen jälkeen. Moottoriajoneuvorekiste
riotteesta, joka lain voimaantulon jälkeen luo
vutetaan ajoneuvosta, joka on ilmoitettu rekis
teriin merkittäväksi tai jonka rekisteriote on 
veron määräämistä varten jätetty viranomai
selle ennen lain voimaantuloa, peritään kuiten
kin leimavero siten kuin leimaverolain JO §:n 
Moottoriajoneuvorekisteriotetta koskevassa 
kohdassa on säädetty. 




