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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyö
räverosta annetun lain muuttamisesta 

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vähäpäästöisille uu
sille henkilöautoille autoverotuksessa myönnet
tävä verotusarvosta tehtävä niin sanottu kata
lysaattorivähennys korotettavaksi 1 000 mar
kaHa 4 500 markkaan. 

Ammattikäyttöön rekisteröitävien henkilö
autojen veronpalautusmenettelyä koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä nykyisestä auton hankinnan jälkeen tapah
tuvasta huojennusmenettelystä siirryttäisiin ve
ronalennuksen myöntämiseen maahantuonnin 

tai kotimaassa valmistetun auton toimittamisen 
yhteydessä. 

Ehdotetut muutokset liittyvät valtion tulo- ja 
menoarvioesitykseen vuodelle 1990. Laki on 
tarkoitettu tulemaan voimaan heti sen tultua 
hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Ammattikäyt
töön rekisteröitävien autojen veronpalautusme
nettelyn uudistamiseen liittyvät säännökset on 
tarkoitettu soveHettaviksi autoihin, jotka luo
vutetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 1 päi
vänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetta
vat muutokset 

1.1. Vähäpäästöisille autoille myönnettävä 
vähennys 

Auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
(482/67) Gäljempänä autoverolaki) väliaikaise
na voimassa olevan 5 a §:n mukaan uusille 
bensiinikäyttöisille henkilöautoille, joiden pa
kokaasupäästöjen määrä alittaa laissa säädetyt 
raja-arvot, myönnetään autoverotuksessa 
3 500 markan suuruinen verotusarvosta tehtä
vä vähennys. Maastohenkilöautoille vähennys
tä ei kuitenkaan myönnetä. Autoverona tuo 
vähennys vastaa 4 620 markkaa. Myös autove
roHe laskettava liikevaihtovero huomioon ot
taen vähennyksen vaikutus veroihin on yhteen
sä 5 500 markkaa. 

Vähennyksen tarkoituksena on siirtymäkau
den aikana ennen uusien pakokaasupäästöjen 
enimmäismääriä koskevien säännösten voi-
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maan tuloa 1 päivänä tammikuuta 1992 edistää 
vähäpäästöisten autojen vapaaehtoista hankin
taa. Vähennys on valtioneuvoston 7 päivänä 
huhtikuuta 1988 henkilöautojen pakokaasu
päästöjen rajoittamisesta tekemän periaatepää
töksen mukainen. Vähennys on oHut käytössä 
15 päivästä joulukuuta 1988 alkaen. 

Vähäpäästöisten autojen osuus uusista au
toista on kuitenkin muodostunut toivottua pie
nemmäksi. Vuoden ensimmäisen puoliskon ai
kana vähäpäästöisten autojen osuus on oHut 
hieman yli 2 prosenttia tuona aikana myydyistä 
uusista henkilöautoista. Osuus on kuitenkin 
oHut jatkuvasti kasvava. Pääasialliset syyt vä
häpäästöisten mallien markkinoiden suhteelli
sen hitaaseen käynnistymiseen ovat liittyneet 
lähinnä siihen, ettei katalysaattorimallien vaa
timaa lyijytöntä bensiiniä vielä alkuvuodesta 
oHut riittävän laajasti saatavilla. Kuluttajilla 
lienee oHut myös ennakkoluuloja käyttöön 
otettavaa uutta tekniikkaa kohtaan, eikä vähä
päästöisten mallien tarjonta ja saatavuus käy-
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tännössä ole tähän asti ainakaan kaikissa ko
koluokissa ollut tyydyttävän laajaa. 

Henkilöauton varustaminen uudet pakokaa
sumääräykset täyttäväksi aiheuttaa kustannuk
sia, joista pääosa aiheutuu pakokaasujen puh
distamisessa käytettävästä katalysaattorilait
teistosta ja auton moottorin varustamisesta 
tavanomaisen kaasuttimen sijasta polttoaineen 
suihkutuslaitteistolla. Kummankin osuus kus
tannuksista on suunnilleen saman suuruinen, 
joten lisäkustannukset muodostuvat pienem
miksi sellaisissa malleissa, jotka jo muutoinkin 
on varustettu polttoaineen suihkutuksella. 
Käytännössä lisäkustannukset ovat yleensä 
suuremmat pienissä ja halvoissa malleissa kuin 
kalliimmissa malleissa, joissa tekninen valmius 
puhdistustekniikan käyttöönottoon on parem
pi. 

Suomeen kuluvan vuoden aikana tuoduissa 
vähäpäästöisissä malleissa tuontihintalisä ta
vanomaiseen muutoin vastaavaan malliin ver
rattuna on kuluvan vuoden maahantuonnissa 
yleensä ollut enintään noin 3 000 markan suu
ruusluokkaa. Osassa tapauksia katalysaattori
varustuksesta aiheutunut hintalisä on ollut 
huomattavastikin tätä matalammalla tasolla. 
Kun vähennys on tätä suurempi, voidaan kat
soa, etteivät pakokaasujen puhdistamiseen tar
vittavat laitteet käytännössä ole autoverotuk
sen piirissä ja niiden hankintaan kohdentuu 
myös varsinaisen tuontihintalisän aiheuttaman 
verovaikutuksen ylittävää verotukea. 

Henkilöautojen tavanomaisten keskimää
räisten hinnoitteluperusteiden mukaan voidaan 
laskea, että nykyisellä vähennyksellä vähäpääs
töinen auto olisi myytävissä kuluttajalle kattei
den ja muiden vastaavien tekijöiden muuttu
matta samaan hintaan kuin vastaava tavan
omainen rinnakkaismalli, jos vähäpäästöisen 
auton tuontihinta on noin 2 000 markkaa ta
vanomaisen mallin tuontihintaa suurempi. 

Ympäristönsuojelusyistä olisi tärkeätä, että 
vähäpäästöisten autojen osuus uusista henkilö
autoista muodostuisi mahdollisimman suureksi 
jo siirtymäkauden aikana ennen uusien pako
kaasumääräysten voimaan tuloa vuoden 1992 
alusta. Vähäpäästöisten autojen osuuden lisää
miseksi ehdotetaan, että näille autoille verotus
arvosta myönnettävän vähennyksen määrä ko
rotetaan 3 500 markasta 4 500 markkaan. 

Korotettuna ehdotetuna tavalla vähennys 
vastaisi autoveroksi laskettuna 5 940 markan 
suuruista veron alentumista. Autoverolle las
kettu liikevaihtovero huomioon ottaen vähen-

nys alentaisi veroja yhteensä noin 7 100 mar
kalla. Autoveroa alentava vaikutus vastaa noin 
20 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäisen 
puoliskon autotuonnista lasketusta keskimää
räisestä autoveron määrästä. 

Laskelmallisesti vähennyksen korottaminen 
vaikuttaisi vähäpäästöisten autojen kuluttaja
hintaan siten, että tuontihintojen ja muiden 
vähittäishintaan vaikuttavien tekijöiden py
syessä ennallaan nuo autot voitaisiin verotuen 
kasvun johdosta hinnoitella kuluttajalle aina
kin 1 600 markkaa tähänastista halvemmiksi. 
Esitykselle asetettujen ympäristötavoitteiden 
mukaista on, että etu siirrettäisiin vähäpääs
töisten mallien vähittäishintoihin. 

Jos arvioidaan, että vähäpäästöisten autojen 
osuuden kasvu merkitsisi tavanomaisten mal
lien korvautumista pakokaasupäästöiltään ta
vanomaisiin verrattuna noin 80 prosenttia vä
hemmän saastuttavilla malleilla, eikä tämä ai
heuttaisi samalla autokannan ja liikennesuorit
teen kasvua, henkilöautojen kokonaispäästöt 
alenisivat suunnilleen 0,5 prosentilla 10 000 
vähäpäästöistä autoa kohden. Tätä vastaavan 
verotuen määrä olisi noin 35 miljoonaa mark
kaa, jos oletetaan saasteenestotekniikan ai
heuttaman tuontihintalisän olevan keskimäärin 
puolet verovähennyksen määrästä. 

Autoverolain 5 a §, jossa vähäpäästöisten 
autojen vähennyksestä säädetään, on voimassa 
väliaikaisena vuoden 1990 loppuun asti. Tässä 
vaiheessa autoverolain 5 a § ehdotetaan sää
dettäväksi muutetussa muodossaan pysyvästi 
voimassa olevaksi. Päästörajojen koskiessa 
vuonna 1992 kaikkia uusia henkilöautoja kata
lysaattorivähennys voidaan yleisen autoveron 
alentamisen yhteydessä poistaa. 

1.2. Ammattikäyttöön tulevien ajoneuvojen 
veronpalautusmenettely 

Autoverolain 7 §:n mukaan autoveroa pa
lautetaan autosta, joka on sitä ensi kertaa 
rekisteröitäessä merkitty rekisteriin ammatti
maiseen liikenteeseen käytettäväksi. Auton 
omistaja, joka käyttää autoa pääasiallisesti 
tähän tarkoitukseen, voi hakea veronpalautuk
sen maahan tuodusta autosta Helsingin piiri
tullikamarilta tai maassa valmistetusta autosta 
asianomaiselta lääninverovirastolta. 

Veronpalautus haetaan siten siinä vaiheessa, 
kun auto on siirtynyt sille, joka käyttää sitä 
ammattimaiseen liikenteeseen. Ennen tätä vai-
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hetta auton maahantuoja tai kotimainen val
mistaja on suorittanut siitä täysimääräisenä 
muun muassa autoveron sekä myös tälle las
kettavan liikevaihtoveron siten, kuin autovero
lain 19 §:ssä on säädetty. Lainkohtaan sisältyy 
myös säännös, jonka mukaan ajoneuvosta suo
ritetun liikevaihtoveron määrää ei alenneta pa
lautettaessa autoveroa autoverolain säännösten 
nojalla. 

Tullihallinnon menettelyjä kehitettäessä ylei
senä suuntauksena on ollut siirtyminen hake
musmenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Erilaiset 
veroedut myönnettäisiin tällöin jälkikäteisen 
hakemusmenettelyn sijasta suoraan maahan
tuojan tullauksen yhteydessä tekemän vaati
muksen perusteella. Tavoitteena on hallinnolli
sesti mahdollisimman yksinkertaisten ja tarkoi
tuksenmukaisten menettelyjen aikaansaaminen 
ja tähän liittyen se, että näin voidaan välttää 
asianosaissuhteen syntyminen muiden kuin 
varsinaisen verovelvollisen kanssa. 

Autoverolain 7 § :ssä säädetty menettely on 
muotoutunut aikana, jona poikkeussäännök
siin perustuvat oikeudet olivat lähes aina saa
vutettavissa vain erilaisia hakemusmenettelyjä 
käyttäen. Myös tämä menettely olisi tarpeen 
uudistaa vastaamaan tullihallinnossa vallitse
vaa kehityssuuntaa. Vastaavat uudistukset voi
taisiin toteuttaa myös kotimaassa valmistettu
jen autojen veronpalautusmenettelyssä. Tämän 
mukaisesti ehdotetaan, että ammattimaiseen 
liikenteeseen käytettävien autojen veronpalau
tusmenettelyssä siirryttäisiin jälkikäteisestä ha
kemusmenettelystä veroedun toteuttamiseen 
välittömästi verotuspäätöksen yhteydessä. Etu 

myönnettäisiin maahantuojan tai valmistajan 
vaatimuksen perusteella. Edun saaja olisi vel
vollinen toimittamaan säädetyssä ajassa asian
omaisen selvityksen siitä, että edun saamisen 
edellytykset ovat täyttyneet. Tapauksissa, jois
sa veronalennusta ei ole voitu käsitellä suoraan 
maahantuonnin tai auton veronalaisen luovu
tuksen yhteydessä, vastaava asema toteutettai
siin noudattaen soveltuvin osin oikaisu- ja 
muutoksenhakumenettelyä. Jos maahantuoja
na on muu kuin tullilain 8 § :n e-kohdassa 
tarkoitettu rekisteröity asiakas, etu myönnet
täisiin ainoastaan viimeksi mainitulla tavalla. 

Ajoneuvoa ammattimaiseen liikenteeseen 
käyttävän kannalta ehdotettu muutos merkitsi
si verotuen käsittelyn yksinkertaistumista ja 
nopeutumista. Kun autovero maksuunpantai
siin jo ensi vaiheessa autoverolaissa säädetyllä 
määrällä alennettuna, autoverolle laskettava 
liikevaihtovero tulisi suoritettavaksi vain vero
tuen enimmäismäärän ylittävälle autoverolle. 
Menettely suurentaisi edun määrää nykyisten 
perusteiden mukaan laskettuna runsaalla 
10 000 markalla. 

Mainittu verotuen kasvu poistaa tarpeen au
toverolain 7 §:ssä säädetyn palautuksen, nykyi
sin 57 000 markan suuruisen, enimmäismäärän 
korottamiseen kahden tai kolmen vuoden ajak
si. Tarkoituksena on, että ammattimaiseen lii
kenteeseen käytettävien autojen verotuen kas
vu otettaisiin huomioon myös liikennetaksoja 
vahvistettaessa. Ehdotusta on valmisteltu tulli
hallituksen asettamassa autoveron palautus
menettelytyöryhmässä (Työryhmämuistio: TH 
1988, 13.5.1988). 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 a §. Väliaikaisesti voimassa olevaa saan
nöstä vähäpäästöisille henkilöautoille myön
nettävästä vähennyksestä muutettaisiin siten, 
että vähennyksen määrä korotettaisiin 3 500 
markasta 4 500 markaksi. Samalla säännöstä 
yksinkertaistettaisiin poistamalla siitä vähä
pääsiöisen auton tarkempaa määrittelyä varten 
lainkohtaan otetut säännökset. Nämä ovat 
käyneet tarpeettomiksi sen jälkeen, kun vähä
päästöisestä autosta on annettu sisällöltään 

vastaavat säännökset tieliikennelain nojalla. 
Nämä säännökset sisältyvät 28 päivänä loka
kuuta 1988 annettuun asetukseen ajoneuvoase
tuksen muuttamisesta (912/88). 

6 a §. Lain 7 §:n 2 momenttiin sisältyvät 
säännökset veron palauttamisesta tapauksissa, 
joissa auto, josta autovero on maahantuonnin 
yhteydessä suoritettu, muutetaan ennen ensire
kisteröintiä sellaiseksi, että se olisi 6 §:n 1 
momentin nojalla verosta vapaa. Säännökset 
ehdotetaan asiallisesti nykyistä vastaavina siir
rettäväksi lakiin otettavaan uuteen 6 a §:ään. 
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Pykälän 1 momentti koskisi menettelyä maa
hantuonnin yhteydessä. Ehdotettavan 2 mo
mentin mukaan vastaava verovapaus voitaisiin 
hakea myös Suomessa valmistetusta ajoneu
vosta. 

7 §. Ehdotettavan 1 momentin mukaan au
tosta, joka ensi kertaa rekisteröidään käytettä
väksi ammattimaiseen liikenteeseen ja jota sen 
omistaja pääasiallisesti käyttää tällaiseen lii
kenteeseen, maksuunpantaisiin autoveroa vain 
se määrä, millä vero ylittäisi 57 000 markkaa. 
Muutoksena nykyiseen järjestelmään on siirty
minen jälkikäteen tapahtuvasta hakemus
menettelystä edun myöntämiseen verotuksen 
yhteydessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa 
säädettyyn tarkoitukseen tuleva maahan tuotu 
auto voidaan tullauksen yhteydessä luovuttaa 
verotta tai alennetulla verolla vain tullilain 
(573178) 8 §:ssä tarkoitetulle rekisteröidylle 
maahantuojalle. Suoraan verotuksen yhteydes
sä tapahtuvaan menettelyyn siirtyminen mer
kitsisi käytännössä muun muassa, että auton 
maahantuoja joutuu myöhemmässä vaiheessa 
antamaan viranomaiselle selvityksen 1 momen
tissa alennetulle verolle säädettyjen edellytysten 
täyttymisestä. Mahdollisimman luotettavan 
menettelyn varmistamiseksi on tarpeen rajoit
taa edun käyttö tältä osin koskemaan mainitun 
säännöksen nojalla rekisteröityjä maahantuo
jia. 

Maahantuojan ollessa jokin muu kuin rekis
teröity maahantuoja ammattimaiseen liikentee
seen tulevan maahan tuodun auton verotto
muus tai alennettu vero toteutettaisiin noudat
taen, mitä tullilaissa on säädetty tullinoikaisus
ta ja muutoksenhausta. Tässä vaiheessa maa
hantuoja voisi yleensä esittää selvityksen auton 

· rekisteröinnistä ammattikäyttöön ja muista ve
roedulle säädetyistä edellytyksistä. 

Ehdotettavan 3 momentin mukaan maassa 
tehdasmaisesti valmistettavan auton verotuk
sessa noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä 1 
momentissa on säädetty. Veroedun edellytykset 
ovat siten samat kuin maahan tuodun auton 
kyseessä ollessa. Kun Suomessa tehdasmaisesti 
valmistetusta autosta veron suorittamisessa 
noudatetaan samaa menettelyä kuin liikevaih
toverotuksessa, menettelyyn ei liity vastaavaa 
maksuunpanoa kuin tuontiverotuksessa on lai
ta. Tarkoituksena on, että kotimainen valmis
taja ilmoittaa ammattikäyttöön rekisteröitävik
si luovuttamansa autot asianomaiselle läänin
verovirastolle veron suorittamisen yhteydessä 
ja toimittaa viranomaiselle tarvittavat selvityk-

set siten kuin siitä erikseen säädetään. Jos muu 
kuin tehdasmaisesti Suomessa valmistettu ajo
neuvo otettaisiin ammattimaisessa liikenteessä 
käytettäväksi, meneteltäisiin veroa maksuun
pantaessa tarvittaessa vastaavalla tavalla kuin 
maksuunpantaessa veroa maahan tuodusta au
tosta. 

Pykälän ehdotetun 4 momentin mukaan tul
lilaissa tai liikevaihtoverolaissa oikaisusta tai 
muutoksenhausta säädettyä sovellettaisiin niis
sä tapauksissa, joissa auto, josta vero on jo 
suoritettu, otettaisiin käyttöön 1 momentissa 
säädetyllä tavalla. Myös näissä tapauksissa ve
rotuksellinen asema muodostuisi siten samaksi 
kuin jos etua olisi haettu jo maahan tuonnin 
tai luovutuksen yhteydessä. 

Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi vielä 
viides momentti, jonka mukaan ammattimai
sessa liikenteessä tapahtuvan käytön ja muiden 
1 momentissa säädettyjen verottomuuden tai 
alennetun veron edellytysten selvittämisestä 
säädetään tarkemmin asetuksella. 

8 §. Lainkohtaan sisältyvät säännökset il
moitusvelvollisuudesta auton rakenteen tai 
käytön muuttuessa siten, että tällä on vaikutus
ta auton veronalaisuuteen tai sille säädettyihin 
ehtoihin. Näihin säännöksiin ehdotetaan tehtä
väksi 7 §:ssä ehdotettuja muutoksia vastaavat 
muutokset. Samalla lakia ehdotetaan sanan
naltaan ja rakenteeltaan selkiytettäväksi. Tar
koituksena on ilmoitusvelvollisuuden säilyttä
minen asiallisesti nykyisen laajuisena. 

Ehdotettavan 1 momentin mukaan ilmoitus 
autorekisterikeskukselle olisi tehtävä, jos auto
verolain nojalla verosta vapaan tai alennettuun 
veroon oikeutetun ajoneuvon rakennetta on 
muutettu tai ajoneuvon käyttö on muuttunut 
siten, ettei ajoneuvoa voida enää pitää lain 
nojalla verosta vapaana tai alennettuun veroon 
oikeutettuna ajoneuvona. Momentissa ei enää 
eräitä lakiin selvyyden vuoksi otettavia mainin
toja lukuun ottamatta lueteltaisi erikseen ta
pauksia, joissa ilmoitus ajoneuvon rakenteen 
tai käytön muuttamisesta on tehtävä. Ilmoitus 
olisi ehdotetun sanamuodon mukaan tehtävä 
kaikissa niissä tapauksissa, joissa verov~pau
den tai alennetun veron edellytykset ovat ajo
neuvon rakenteen tai käytön muuttamisen joh
dosta lakanneet olemasta olemassa. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan nykyistä 
vastaavasti säädettäväksi, että 1 momentissa 
tarkoitettuna pakettiauton rakenteen muutta
misena pidetään myös auton tavaratilan varus-
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tamista istuimin tai istuinten asentamiseen tar
koitetuin laittein. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan siirrettä
väksi nykyisen 1 momentin loppuun sisältyvä 
säännös ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnis
tä. Sen mukaan poliisiviranomaisen on tällai
sessa tapauksessa estettävä ajoneuvon käyttö, 
kunnes sanottu velvollisuus on täytetty tai vero 
on maksuunpantu. 

12 §. Lainkohdassa on säännökset veron 
maksuunpanosta ajoneuvon rakenteen tai 
käyttötarkoituksen muuttuessa. Pykälään eh
dotettavat muutokset johtuvat lain 7 §:ään eh
dotetuista muutoksista. Tarkoituksena on edel
leen, että vero maksuunpantaisiin aina kun 
edellytyksiä ajoneuvon verottomuudelle tai 
alennetulle verolle ei enää ole. Ehdotus ei siten 
tältä osin merkitsisi asiallista muutosta nykyi
siin säännöksiin. 

Pykälän 1 momenttiin sisältyvät nykyisin 
säännökset maksuunpanon edellytyksistä sekä 
niistä tilanteista, joissa ajoneuvon rakennetta 
on muutettu tai rakennemääräyksiä täydentä
vistä ajoneuvon käyttöön liittyvistä edellytyk
sistä on poikettu samoin kuin niistä tilanteista, 
joissa lain 7 §:n 1 momentissa tai 13 a §:ssä 
tarkoitettujen ajoneuvojen veronpalautusedel
lytyksissä on tapahtunut muutoksia. Momen
tissa tarkoitettua asiakokonaisuutta täydentä
viä säännöksiä on myös pykälän muissa mo
menteissa. Pykälän selkiyttämiseksi sen raken
netta ehdotetaan muutettavaksi siten, että 1 
momentissa säädettäisiin maksuunpanosta ajo
neuvon rakenteen tai käytön muuttuessa. Py
kälän 2 momentissa säädettäisiin maksuunpa
nosta niissä tapauksissa, joissa veroa on alen
nettu 7 §:n tai 13 §:n nojalla. Ehdotettu 3 
momentti sisältäisi säännöksen maksuunpanos
ta verovapauden edellytysten muutoin kuin 
edellä sanotuissa tapauksissa lakattua olemasta 
olemassa sekä säännökset niitä tapauksia var
ten, joissa ajoneuvo siirtyy toisen samaan etuu
teen oikeutetun nimiin. Kuten nykyisinkin, 
maksuunpanoa ei tällöin toimitettaisi, mutta 
luovutuksen saajaan sovellettaisiin veroedulle 
säädettyjen edellytysten muuttuessa 2 momen
tissa maksuunpanosta annettuja säännöksiä. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyvä säännös, 
jonka mukaan autorekisterikeskus ilmoittaa 
piiritullikamarille lain 6 §:n 4 momentin mu
kaisissa tapauksissa verottomuuden ehtojen 
täyttymättä jäämisestä ja piiritullikamari toi
mittaa tämän jälkeen veron maksuunpanon, 

on menettelyn kehittyessä käynyt tarpeetto
maksi. Momentti ehdotetaan kumottavaksi. 

13 § 1 mom. Lainkohdassa on säännökset 
siitä, minkä määräisenä vero maksuunpannaan 
12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Lainkoh
dan mukaan vero maksuunpannaan täysimää
räisenä tai sen määräisenä kuin veron palautet
tu tai maksuunpanematta jätetty osa on ollut, 
jos ajoneuvo ei verovapauden tai veronpalau
tuksen edellytysten lakatessa olemasta voimas
sa ole ollut rekisteriin merkittynä yhtä kuu
kautta. Jos auto on ollut rekisteriin merkittynä 
yhden kuukauden tai enemmän, alennetaan 
maksuunpantavaa veroa yhdellä kolmaskym
meneskuudesosalla jokaista täyttä rekisterissä 
oloajan kuukautta kohti. Säännöstä ehdote
taan muutettavaksi siten, että maksuunpano 
toimitettaisiin sanotulla tavalla myös ehdote
tun 7 §:n ja 13 a §:n mukaiseen veronalen
nukseen oikeutetun auton ollessa kysymykses
sä. Autoverolle laskettavaa liikevaihtoveroa 
vastaavan edun huomioon ottamiseksi mak
suunpantavaa määrää korotettaisiin näissä ta
pauksissa yhdellä viidesosalla. Ehdotettu muu
tos ei asiallisesti muuttaisi nykyistä taksiautoja 
koskevaa käytäntöä tai lainkohdan muuta si
sältöä, vaan muutokset olisivat luonteeltaan 
sanonnallisia. 

13 a §. Lainkohdassa on säädetty menette
lystä niissä tapauksissa, joissa 6 §:n nojalla 
verosta vapaa auto on muutettu laadultaan 
henkilöautoksi ja merkitty sitä ensi kertaa 
rekisteröitäessä käytettäväksi ammattimaiseen 
liikenteeseen. Autorekisterikeskuksen toimitta
essa rakennemuutoksen johdosta maksuunpa
noa veroa jätetään maksuunpanematta siten, 
että autoverokohtelu myös tässä tapauksessa 
on sama kuin 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksis
sa. Tällöin otetaan huomioon myös autoverolle 
lasketun liikevaihtoveron vaikutus. Autorekis
terikeskuksen maksuunpanemalle autoverolle 
ei kanneta liikevaihtoveroa, joka kuitenkin 
kannetaan autoverosta maahantuonnin ja Suo
messa valmistetun auton verotuksessa. Tätä 
liikevaihtoveroa ei ole autoveroa palautettaessa 
alennettu. Saman verokohtelun vuoksi autore
kisterikeskuksen veronalennuksena huomioon 
ottamaa määrää on siten pienennetty täysimää
räiselle autoverolle laskettavaa liikevaihtoveroa 
vastaavalla määrällä. 

Ehdotetussa uudessa menettelyssä autovero 
tulisi maksuunpantavaksi vain laissa veroedulle 
säädetyn enimmäismäärän ylittäviltä osin. Au
toverolle laskettava liikevaihtovero tulisi niin 



6 1989 vp. - HE n:o 128 

ikään kannettavaksi vain tästä osuudesta. Yh
täläisen verokohtelun saavuttamiseksi autove
rolain 13 a §:ää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että vain tämä osa laskennallisesta liike
vaihtoverosta otettaisiin 13 §:n mukaista vä
hennystä pienentävänä huomioon. 

17 §. Pykälässä on säännökset autoveron 
palauttamisesta invaliditeetin perusteella. Py
kälän 1 ja 2 momenttiin sisältyy säännös, 
jonka mukaan palautusta tulee hakea viimeis
tään 7 §:n 1 momentissa säädetyssä ajassa. 
Tuon lainkohdan mukaan palautusta on uhal
la, että oikeus sen saamiseen on menetetty, 
haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun haki
ja on merkitty autorekisteriin auton omistajak
si. Ehdotettuun 7 §:ään ei vastaavaa määräai
kaa enää sisälly. Hakemuksen teolle säädettyä 
määräaikaa koskevat säännökset ehdotetaan 
otettavaksi 17 § :n 1 momenttiin 7 § :ssä säädet
tyä vastaavina. Pykälän 2 momentissa ehdote
taan viitattavaksi 1 momentin säännökseen 
määräajasta. 

19 §. Pykälän 1 momentin mukaan kannet
taessa ajoneuvosta liikevaihtoveroa maahan
tuonnin yhteydessä, ajoneuvon tullausarvoon 
lisätään myös auto- ja moottoripyörävero. 
Suomessa valmistetun ajoneuvon auto- ja 
moottoripyörävero sisältyy vastaavasti valmis
tajan liikevaihtoveron alaiseen myyntiin. Pykä
län 2 momentissa on säädetty, ettei ajoneuvos
ta suoritetun liikevaihtoveron määrää alenneta 
sen johdosta, että ajoneuvosta kannettua veroa 
on tämän lain säännösten nojalla palautettu. 
Menettely on liikevaihtoverojärjestelmän peri
aatteiden mukainen, kun kyseessä on jälkikä
teen tapahtuva autoveron palauttaminen. 

Kun ehdotetun 7 §:n mukaan siirryttäisiin 
menettelyyn, jossa autoveroa jo alkujaan mak
suunpantaisiin vain se määrä, millä vero ylit
täisi verotuelle lainkohdassa säädetyn määrän, 
myös liikevaihtovero laskettaisiin ainoastaan 
maksuunpantavaksi jäävälle osalle autoveroa. 
Autoverolain 19 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
selkiytettäväksi siten, että siinä lueteltaisiin ne 
tapaukset, joissa autoverolle laskettavaa liike
vaihtoveroa ei autoveron palautuksen johdosta 
alennettaisi. Näitä tilanteita olisivat ehdotetta
van 19 §:n 2 momentin mukaan autoveron 
palauttaminen lain 6 a §:n, 17 §:n ja 18 §:n 
nojalla. 

2. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Vähäpäästöisille autoille myönnettävän vä
hennyksen korottaminen alentaisi autoveron 
tuottoa lain ensimmäisenä soveltamisvuonna 
arviolta 30 miljoonalla markalla. Arvio perus
tuu siihen, että näitä malleja tuotaisiin maahan 
runsaat 20 000 kappaletta tuon vuoden aikana. 
Jos vähäpäästöisten mallien arvioidaan olevan 
tuontihinnaltaan vastaavaa tavanomaista rin
nakkaismallia kalliimpi keskimäärin puolella 
tuon vähennyksen määrästä, vähennyksen vai
kutus autoveron tuottoon olisi mainitulla tuon
timäärällä runsaat 50 miljoonaa markkaa. Au
toverolle laskettavaan liikevaihtoveroon ehdo
tettu alennus vaikuttaisi lisäksi noin 20 miljoo
nalla markalla. 

Vähäpäästöisten autojen verotuen kokonais
määrä kasvaa näiden autojen osuuden lisäänty
essä. Kun kaikki uudet ottomoottorilla varus
tetut muut henkilöautot kuin maastohenkilö
autot ovat uusien pakokaasupäästömääräysten 
mukaisesti vuonna 1992 vähäpäästöisiä, vero
vähennys alentaa autoveron tuottoa runsaalla 
1 000 miljoonalla markalla ja liikevaihtoveron 
tuottoa noin 200 miljoonalla markalla vuodes
sa tällä hetkellä pysyvästi voimassa oleviin 
veroperusteisiin verrattuna, jos uusia henkilö
autoja myydään tuolloin viime vuotisista vas
taava määrä. 

Ammattimaiseen liikenteeseen käytettävien 
autojen veronpalautusmenettelyn uudistaminen 
alentaisi liikevaihtoveron tuottoa arviolta 35 
miljoonalla markalla vuonna 1990. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. Lain 
7, 8, 12, 13 ja 13 a, 17 ja 19 §:n säännöksiä 
sovellettaisiin kuitenkin vasta ajoneuvoihin, 
jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimite
taan patvana kuuta 19 tai sen 
jälkeen. Lain 7, 8, 12, 13 ja 13 a §:ää sovellet
taisiin ennen lain voimaantuloa olevassa muo
dossaan ajoneuvoihin, jotka on luovutettu tul
livalvonnasta tai toimitettu ennen viimeksi 
mainittua päivää. 
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4. Säätämisjärjestys 

Koska lakiehdotuksessa ei ole kysymys uu
desta tai lisätystä verosta, esitys olisi käsiteltä-

vä valtiopäiväjärjestyksen 66 §:n mukaisessa 
säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 

5 a §, 7 §, 8 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti, 13 a §:n 1 momentti, 17 §:n 1 ja 2 momentti ja 19 §:n 2 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 a § väliaikaisesti lakiin lisättynä 9 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla (1051/88) , 7 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 18 päivänä 
marraskuuta 1988 annetuilla laeilla (1095/76 ja 960/88), 8 § II päivänä toukokuuta I971 ja 4 
päivänä joulukuuta 1981 annetuissa laeissa (352/7I ja 822/8I), I2 § osittain muutettuna 
mainituilla 29 päivänä joulukuuta I976 ja 4 päivänä joulukuuta I98I annetuilla laeilla, 13 §:n I 
momentti ja 13 a §:n 1 momentti I8 päivänä kesäkuuta I980 annetussa laissa (444/80) sekä 
17 §:n 1 ja 2 momentti 12 päivänä joulukuuta I986 annetussa laissa (906/86), sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

5 a § 
Vähäpääsiöisen ottomoottorilla varustetun 

muun henkilöauton kuin maastohenkilöauton 
verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai 
valmistuskustannuksista vähennetään 4 500 
markkaa. Vähennys myönnetään autosta, jota 
ei ole otettu käyttöön ulkomailla. 

6a§ 
Mikäli veronalaisena maahantuotu auto on 

ennen sitä ensi kertaa rekisteröitäessä muutettu 
sellaiseksi, että se olisi 6 §:n I momentin nojal
la maahan tuotaessa verosta vapaa, omistaja 
tai haltija on oikeutettu, mikäli 6 §:n 4 mo
mentissa säädettyä menettelyä ei ole noudatet
tu, hakemuksesta Helsingin piiritullikamarilta 
saamaan takaisin autosta maahan tuonnin yh
teydessä suoritetun autoveron koko määrän. 
Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty ajoneuvorekiste
riin auton omistajaksi. Vero palautetaan ajo
neuvon haltijalle vasta tämän tultua merkityksi 
rekisteriin auton omistajaksi. 

Mitä I momentissa on säädetty, noudatetaan 
myös, milloin on kysymyksessä maassa valmis
tettu veronalaisena hankittu auto, kuitenkin 
siten, että palautusta haetaan tällöin asiano
maiselta lääninverovirastolta. 

7 § 
Autosta, joka sitä ensi kertaa rekisteröitäes

sä merkitään käytettäväksi ammattimaiseen lii
kenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti 
käyttää tällaiseen liikenteeseen, maksuunpan
naan autoveroa vain se määrä, millä vero 
ylittää 57 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa säädettyyn tarkoituk
seen tuleva maahan tuotu auto voidaan tul
lauksen yhteydessä luovuttaa alennetulla verol
la vain tullilain (573/78) 8 §:ssä tarkoitetulle 
rekisteröidylle maahantuojalle. Muissa tapauk
sissa mainittuun tarkoitukseen tulevan maahan 
tuodun auton veron alentamisessa noudate
taan, mitä tullilaissa on säädetty tullinoikaisus
ta ja muutoksenhausta. 

Suoritettaessa veroa maassa tehdasmaisesti 
valmistetusta autosta tai maksuunpantaessa ve
roa maassa valmistetusta autosta noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä I momentissa on säädet
ty. 

Mitä tullilaissa tai liikevaihtoverolaissa on 
säädetty muutoksenhausta ja oikaisusta, sovel
letaan myös, jos auto, josta vero on jo suori
tettu, otetaan käyttöön 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 

Ammattimaisessa liikenteessä tapahtuvan 
käytön ja muiden 1 momentissa säädettyjen 
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alennetun veron edellytysten selvittämisestä 
säädetään asetuksella. 

8 § 
Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai 

alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon ra
kennetta on, ottaen huomioon 1 §:n 2 momen
tin säännökset, muutettu tai sen käyttö on 
muuttunut siten, että ajoneuvoa ei enää voida 
pitää tämän lain lain nojalla verosta vapaana 
taikka 7 §:n 1 momentissa tai 13 a §:ssä tar
koitettuun alennettuun veroon oikeutettuna 
ajoneuvona, on omistaja, jonka omistusaikana 
ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on 
muutettu, velvollinen tekemään tästä ilmoituk
sen yhden kuukauden kuluessa autorekisteri
keskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös 6 §:n 4 
momentissa tarkoitetuista ajoneuvoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiau
ton rakenteen muuttamisena pidetään myös 
auton tavaratilan varustamista istuimin tai is
tuinten asentamiseen tarkoitetuin laittein. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvel
vollisuus on laiminlyöty, poliisiviranomaisen 
on estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes sanottu 
velvollisuus on täytetty tai vero on maksuun
pantu. 

12 § 
Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei 

ole suoritettava veroa, ilmoitetaan tai olisi 
ilmoitettava merkittäväksi rekisteriin muuna 
kuin tämän lain nojalla verosta vapaana ajo
neuvona, autorekisterikeskuksen on maksuun
pantava auto- tai moottoripyörävero 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen tai, 
jos 8 §:ssä tarkoitettu rakenteen muutos on 
tehty ennen ensirekisteröintiä, ensirekisteröin
nissä ajoneuvon omistajaksi merkityn makset
tavaksi. 

Jos ajoneuvo, joka on 7 §:n 1 momentin tai 
13 a §:n nojalla oikeutettu alennettuun veroon, 
ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekis
teriin muuhun kuin mainittujen lainkohtien 
mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan 
käyttöön, autorekisterikeskuksen on maksuun
pantava autovero 7 §:n 1 momentissa säädetyl
lä tavalla ajoneuvoa käyttäneen omistajan tai 
hänen oikeudenomistajansa maksettavaksi. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty veron 
maksuunpanosta, on noudatettava myös muu
toin, jos liikenteessä käytetään ajoneuvoa, jo
ka ei enää täytä verottomuuden, veronpalau
tuksen tai veronalennuksen ehtoja. Jos ajoneu
vo merkitään rekisteriin toisen verottomuu-

teen, alennetun veron alaisen auton käyttöön 
tai veronpalautukseen oikeutetun omistukseen 
viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, 
kun mainittuihin etuihin oikeutettu omistaja 
on luovuttanut ajoneuvon, maksuunpanoa ei 
kuitenkaan toimiteta. Myös luovutuksen saa
jaan sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä on 
säädetty. 

Ennen veron maksuunpanoa autorekisteri
keskuksen tulee varata maksuvelvolliselle tilai
suus asiaa koskevan selvityksen esittämiseen. 
Jos maksuvelvollinen ei asetetussa kohtuulli
sessa määräajassa ole antanut selvitystä, auto
rekisterikeskus suorittaa maksuunpanon. 

13§ 
Milloin 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton verovapau
den, veronalennuksen tahi veronpalautuksen 
edellytysten muutoin lakatessa olemasta voi
massa ei ole ollut rekisteriin merkittynä yhtä 
kuukautta, maksuunpantava vero on verova
paasta autosta ja sellaisesta autosta, josta vero 
on alennettu tai palautettu, se määrä, mikä 
autosta olisi tullut sitä tullattaessa tai toimitet
taessa täysimääräisenä verona kantaa. Autos
ta, josta veroa on 7 §:n tai 13 a §:n nojalla 
alennettu, vero on määräämättä tai maksuun
panematta jätetyn veron määrä korotettuna 
yhdellä viidesosalla. Jos auto on mainituissa 
tapauksissa ollut rekisteriin merkittynä yhden 
kuukauden tai enemmän, alennetaan maksuun
pantavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuu
desosalla jokaista täyttä rekisterissä oloajan 
kuukautta kohti. 

13 a § 
Jos verosta vapaa auto on ennen ensirekiste

röintiä muutettu laadultaan henkilöautoksi ja 
sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi ja jos rekisteriin merkitty omistaja käyt
tää autoa pääasiallisesti tällaiseen liikentee
seen, on autorekisterikeskuksen auton omista
jan hakemuksesta 12 §:n 1 momentin mukai
sen maksuunpanon yhteydessä otettava vähen
nyksenä huomioon 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua maksuunpanematta jätettävää veroa vas
taava määrä alennettuna sillä liikevaihtoveron 
määrällä, joka siitä olisi 7 §:n säännökset huo
mioon ottaen lisäksi kannettu, jos auto olisi 
tuotu maahan tai toimitettu verollisena. 
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17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysy
vä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja 
jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, 
tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste 
on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton han
kinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin 
valmistumista varten tapahtuvan opiskelun 
hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä 
suoritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, 
kuitenkin enintään 22 400 markkaa. Milloin 
hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai 
muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on 
käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa 
palautetaan edellä mainituin edellytyksin enin
tään 29 600 markkaa. Jos auto on ollut halti
jan käytössä, vero palautetaan vasta kun halti
ja on merkitty auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröi
ty auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on mer
kitty rekisteriin auton omistajaksi, uhalla että 
oikeus palautuksen saamiseen on menetetty. 

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta
asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin 

Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 1989 

piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentis
sa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion va
roista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia 
maahantuonnin yhteydessä suoritetusta tai au
ton hintaan sisältyvästä verosta, kuitenkin 
enintään 14 600 markkaa. Palautusta myönne
tään vain autosta, jonka hankinta on invalidil
le hänen toimensa, työnsä tai ammattiin val
mistumista varten tapahtuvan opiskelun hoita
miseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus voi
daan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity 
auton omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeis
tään 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

19 § 

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on 6 a §:n, 
17 tai 18 § :n säännösten nojalla palautettu, 
ajoneuvosta suoritetun liikevaihtoveron mää
rää ei tämän johdosta alenneta. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 19 . Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, 
jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimite
taan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kui
tenkin siten, että lain 7, 8, 12, 13, 13 a, 17 ja 
19 §:ää sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovu
tetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen. Lain 7, 8, 
12, 13 ja 13 a §:ää sovelletaan ennen tämän 
lain voimaantuloa olevassa muodossaan ajo
neuvoihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta 
tai toimitettu ennen 1 päivää tammikuuta 
1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 

2 391156U 



10 1989 vp. - HE n:o 128 

Liite 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan auto- ja moottoripyöräverosta 14 päivänä marraskuuta 1967 annetun lain (482/67) 

5 a §, 7 §, 8 §, 12 §, 13 §:n 1 momentti, 13 a §:n 1 momentti, 17 §:n 1 ja 2 momentti ja 19 §:n 2 
momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 a § väliaikaisesti lakiin lisättynä 9 päivänä joulukuuta 1988 
annetulla lailla (1051/88) , 7 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 18 päivänä 
marraskuuta 1988 annetuilla laeilla (1095/76 ja 960/88), 8 § 11 päivänä toukokuuta 1971 ja 4 
päivänä joulukuuta 1981 annetuissa laeissa (352171 ja 822/81), 12 § osittain muutettuna 
mainituilla 29 päivänä joulukuuta 1976 ja 4 päivänä joulukuuta 1981 annetuilla laeilla, 13 §:n 1 
momentti ja 13 a §:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (444/80) sekä 
17 §:n 1 ja 2 momentti 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (906/86), sekä 

lisätään lakiin uusi 6 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5a§ 
Vähäpääsiöisen ottomoottorilla varustetun 

muun henkilöauton kuin maastohenkilöauton 
verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai 
valmistuskustannuksista vähennetään 3 500 
markkaa. Vähennys myönnetään autosta, jota 
ei ole otettu käyttöön ulkomailla ja jonka 
pakokaasupäästöjen pitoisuudet liikenneminis
teriön erikseen antamien ohjeiden mukaisessa 
testissä ajettuina eivät auton käyttöön oton 
jälkeen ajetun 80 000 kilometrin matkan, tai, 
jos autolla ei ajeta sen viiden ensimmäisen 
käyttövuoden aikana mainittua määrää, tuon 
ajan päättyessä, ylitä seuraavia arvoja: 

hiilimonoksidi ........... 2,1 g!km 
hiilivedyt ................ 0,25 glkm 
typen oksidit ............ 0,62 g!km. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty 
ajoneuvon enimmäispäästöistä, sovelletaan vä
hennystä myönnettäessä tieliikennelain nojalla 
pakokaasupäästöistä annettavia säännöksiä. 

Ehdotus 

5a§ 
Vähäpääsiöisen ottomoottorilla varustetun 

muun henkilöauton kuin maastohenkilöauton 
verotusarvoon luettavasta tullausarvosta tai 
valmistuskustannuksista vähennetään 4 500 
markkaa. Vähennys myönnetään autosta, jota 
ei ole otettu käyttöön ulkomailla. 

6 a§ 
Mikäli veronalaisena maahantuotu auto on 

ennen sitä ensi kertaa rekisteröitäessä muutettu 
sellaiseksi, että se olisi 6 §:n 1 momentin nojal
la maahan tuotaessa verosta vapaa, omistaja 
tai haltija on oikeutettu, mikäli 6 §:n 4 mo-
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7 § 
Mikäli veronalaisena maahantuotu auto on 

sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi, on se, joka tällöin on rekisteröity auton 
omistajaksi tai halijaksi 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. 

Mikäli veronalaisena maahan tuotu auto on 
ennen auton ensirekisteröintiä muutettu sellai
seksi, että se olisi 6 §:n 1 momentin nojalla 
maahan tuotaessa verosta vapaa, on omistaja 
tai haltija oikutettu, mikäli 6 §:n 4 momentissa 
säädettyä menettelyä ei ole noudatettu, nou
dattaen soveltuvin osin, mitä 1 momentissa on 
säädetty, hakemuksesta Helsingin piiritullika
marilta saamaan takaisin autosta maahan 
tuonnin yhteydessä suoritetun autoveron koko 
määrän. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, nouda
tettakoon myös, milloin kysymyksessä on 
maassa valmistettu veronalaisena hankittu au
to, kuitenkin siten, että palautusta on tällöin 
haettava asianomaiselta liikevaihtoverotoimis
tolta. 

Ehdotus 

mentissa säädettyä menettelyä ei ole noudatet
tu, hakemuksesta Helsingin piiritullikamari/ta 
saamaan takaisin autosta maahan tuonnin yh
teydessä suoritetun autoveron koko määrän. 
Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty ajoneuvorekiste
riin auton omistajaksi. Vero palautetaan ajo
neuvon haltijalle vasta tämän tultua merkityksi 
rekisteriin auton omistajaksi. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, noudatetaan 
myös, milloin on kysymyksessä maassa valmis
tettu veronalaisena hankittu auto, kuitenkin 
siten, että palautusta haetaan tällöin asian
omaiselta lääninverovirastolta. 

7 § 
Autosta, joka sitä ensi kertaa rekisteröitäes

sä merkitään käytettäväksi ammattimaiseen lii
kenteeseen ja jota sen omistaja pääasiallisesti 
käyttää tällaiseen liikenteeseen, maksuunpan
naan autoveroa vain se määrä, millä vero 
ylittää 57 000 markkaa. 

Edellä 1 momentissa säädettyyn tarkoituk
seen tuleva maahan tuotu auto voidaan tul
/auksen yhteydessä luovuttaa alennetulla verot
ta vain tullilain (573178) 8 §:ssä tarkoitetulle 
rekisteröidyl/e maahantuojal/e. Muissa tapauk
sissa mainittuun tarkoitukseen tulevan maahan 
tuodun auton veron alentamisessa noudate
taan, mitä tullilaissa on säädetty tullinoikaisus
ta ja muutoksenhausta. 

Suoritettaessa veroa maassa tehdasmaisesti 
valmistelusta autosta tai maksuunpantaessa ve
roa maassa valmistelusta autosta noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä 1 momentissa on säädet
ty. 

Mitä tullilaissa tai liikevaihtoverolaissa on 
säädetty muutoksenhausta ja oikaisusta, sovel
letaan myös, jos auto, josta vero on jo suori
tettu, otetaan käyttöön 1 momentissa säädetyl
lä tavalla. 
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8 § 
Jos tämän lain nojalla verosta vapaan ajo

neuvon rakennetta on muutettu siten, että 
ajoneuvoa ei enää voida pitää, ottaen huo
mioon 1 §:n 2 momentin säännökset, tämän 
lain mukaan verosta vapaana ajoneuvona, on 
ajoneuvon omistaja velvollinen tekemään tästä 
ilmoituksen kuukauden kuluessa autorekisteri
keskukselle. Samoin on se, joka 7 §:n nojalla 
on saanut autoveroa takaisin tai jolle autove
roa on 13 a §:n nojalla jätetty maksuunpane
matta tahi joka omistaa auton, josta veroa ei 
ole 6 §:n 4 momentin nojalla suoritettu tai 
josta veroa on palautettu tai 13 a §:n nojalla 
jätetty maksuunpanematta, velvollinen, jos au
toa ei enää käytetä pääasiallisesti ammattimai
seen liikenteeseen tahi 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna autona, tekemään tästä edellä 
mainitussa ajassa ilmoituksen autorekisterikes
kukselle. Milloin tässä pykälässä tarkoitettu 
ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, on poliisi
viranomaisen estettävä ajoneuvon käyttö, kun
nes sanottu velvollisuus on täytetty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiau
ton rakenteen muuttamisena pidetään myös 
auton tavaratilan varustamista istuimia tai is
tuinten asentamiseen tarkoitetuin laittein. 

12 § 
Mikäli ajoneuvo, josta ei ole tämän lain 

mukaan suoritettava veroa tai josta vero on 
joko kokonan tai osaksi 7 §:n nojalla palautet
tu, tahi josta veroa on 13 a §:n nojalla jätetty 
maksuunpanematta, ilmoitetaan tai olisi ilmoi
tettava merkittäväksi autorekisteriin muuna 
kuin tämän lain mukaan verosta vapaana ajo
neuvona tai muun omistajan tai haltijan kuin 
ajoneuvosta veropalautuksen saaneen käyttä
jän tai muun kuin sen henkilön, jolle veroa on 
jätetty maksuunpanematta, hänen kuoltuaan 
hänen oikeudenomistajansa tai toisen veronpa
lautukseen oikeutetun nimiin, tulee auterekiste-

Ehdotus 

Ammattimaisessa liikenteessä tapahtuvan 
käytön ja muiden 1 momentissa säädettyjen 
alennetun veron edellytysten selvittämisestä 
säädetään asetuksella. 

8 § 
Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai 

alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon ra
kennetta on, ottaen huomioon 1 §:n 2 momen
tin säännökset, muutettu tai sen käyttö on 
muuttunut siten, että ajoneuvoa ei enää voida 
pitää tämän lain lain nojalla verosta vapaana 
taikka 7 §:n 1 momentissa tai 13 a §:ssä tar
koitettuun alennettuun veroon oikeutettuna 
ajoneuvona, on omistaja, jonka omistusaikana 
ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on 
muutettu, velvollinen tekemään tästä ilmoituk
sen yhden kuukauden kuluessa autorekisteri
keskukselle. Ilmoitus on tehtävä myös 6 § :n 4 
momentissa tarkoitetuista ajoneuvoista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiau
ton rakenteen muuttamisena pidetään myös 
auton tavaratilan varustamista istuimin tai is
tuinten asentamiseen tarkoitetuin laittein. 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvel
vollisuus on laiminlyöty, poliisiviranomaisen 
on estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes sanottu 
velvollisuus on täytetty tai vero on maksuun
pantu. 

12 § 
Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei 

ole suoritettava veroa, ilmoitetaan tai olisi 
ilmoitettava merkittäväksi rekisteriin muuna 
kuin tämän lain nojalla verosta vapaana ajo
neuvona, autorekisterikeskuksen on maksuun
pantava auto- tai moottoripyörävero 8 §:n 1 
momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen tai, 
jos 8 §:ssä tarkoitettu rakenteen muutos on 
tehty ennen ensirekisteröintiä, ensirekisteröin
nissä ajoneuvon omistajaksi merkityn makset
tavaksi. 
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rikeskuksen varattuaan maksuvelvolliselle tilai
suuden selvityksen esittämiseen maksuunpanna 
auto- tai moottoripyörävero sanotun käyttäjän 
tai ajoneuvon luovuttaneen oikeudenomistajan 
maksettavaksi. 

Mitä 1 momentissa on säädetty autoveron 
maksuunpanosta, on myös noudatettava, jos 
käy ilmi, että autoa, joka vielä on liikenteessä, 
ei enää käytetä pääasiallisesti mainittuihin tar
koituksiin. Sanotun 1 momentin säännöksiä on 
myös sovellettava ammattimaisen liikenteen 
harjoittajaan, joka, sen mukaan kuin edellä on 
säädetty, on veronhuojennukseen saaneelta 
hankkinut auton, ilman että veroa on luovu
tuksen johdosta maksuunpantu. 

Autorekisterikeskuksen on myös maksuun
pantava autovero, milloin autosta tehdään tai 
olisi tehtävä 8 §:ssä tarkoitettu auton raken
teen muutosta koskeva ilmoitus. 

Jos maksuvelvollinen ei asetetussa kohtuulli
sessa määräajassa ole käyttänyt tilaisuutta sel
vityksen esittämiseen, autorekisterikeskuksen 
tulee maksuunpanna vero hänen maksettavak
seen. 

Jos auto, josta veroa 6 §:n 4 momentin 
nojalla ei ole ollut suoritettava, muutetaan 
sellaiseksi autoksi, josta vero on suoritettava, 
on asianomaisen piiritullikamarin saatuaan asi
asta autorekisterikeskukselta ilmoituksen mak
suunpantava autovero maahan tuojan makset
tavaksi noudattaen soveltuvin osin, mitä edellä 
tässä pykälässä on säädetty. 

13 §. 
Milloin 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton veronpa
lautuksen, verovapauden tahi 13 a§:ssä tarkoi
tetun menettelyn edellytysten muutoin lakates
sa olemasta voimassa ei ole ollut rekisteriin 
merkittynä yhtä kuukautta, maksuunpantava 

Ehdotus 

Jos ajoneuvo, joka on 7 §:n 1 momentin tai 
13 a §:n nojalla oikeutettu alennettuun veroon, 
ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava ajoneuvorekis
teriin muuhun kuin mainittujen lainkohtien 
mukaiseen alennettuun veroon oikeuttavaan 
käyttöön, autorekisterikeskuksen on maksuun
pantava autovero 7 §:n 1 momentissa säädetyl
lä tavalla ajoneuvoa käyttäneen omistajan tai 
hänen oikeudenomistajansa maksettavaksi. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty veron 
maksuunpanosta, on noudatettava myös muu
toin, jos liikenteessä käytetään ajoneuvoa, jo
ka ei enää täytä verottomuuden, veronpalau
tuksen tai veronalennuksen ehtoja. Jos ajoneu
vo merkitään rekisteriin toisen verottomuu
teen, alennetun veron alaisen auton käyttöön 
tai veronpalautukseen oikeutetun omistukseen 
viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, 
kun mainittuihin etuihin oikeutettu omistaja 
on luovuttanut ajoneuvon, maksuunpanoa ei 
kuitenkaan toimiteta. Myös luovutuksen saa
jaan sovelletaan, mitä edellä tässä pykälässä on 
säädetty. 

Ennen veron maksuunpanoa autorekisteri
keskuksen tulee varata maksuvelvolliselle tilai
suus asiaa koskevan selvityksen esittämiseen. 
Jos maksuvelvollinen ei asetetussa kohtuulli
sessa määräajassa ole antanut selvitystä, auto
rekisterikeskus suorittaa maksuunpanon. 

13§ 
Milloin 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton verovapau
den, veronalennuksen tahi veronpa/autuksen 
edellytysten muutoin lakatessa olemasta voi
massa ei ole ollut rekisteriin merkittynä yhtä 
kuukautta, maksuunpantava vero on verova-
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vero on verovapaasta autosta ja sellaisesta 
autosta, josta vero on kokonaan palautettu, se 
määrä, mikä autosta olisi tullut sitä tullattaessa 
tai toimitettaessa verona kantaa, ja sellaisesta 
autosta, josta veroa on osittain palautettu, 
palautetun veron määrä, sekä sellaisesta autos
ta josta veroa jätetty 13 a §:n nojalla mak
suunpanematta, maksuunpanematta jätetyn 
veron määrä. Jos auto on sen veronpalautuk
sen, verovapauden tai 13 a §:ssä tarkoitetun 
menettelyn edellytysten lakatessa olemasta voi
massa ollut rekisteriin merkittynä yhden kuu
kauden tai enemmän, alennetaan maksuunpan
tavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuudeso
salla jokaista täyttä rekisterissä oloajan kuu
kautta kohti. 

13 a §. 
Jos 6 §:n nojalla autoverosta vapaa auto on 

ennen ensirekisteröintiä muutettu laadultaan 
henkilöautoksi ja sitä ensi kertaa rekisteröitä
essä merkitty rekisteriin ammattimaiseen lii
kenteeseen käytettäväksi ja jos rekisteriin mer
kitty omistaja käyttää autoa pääasiallisesti täl
laiseen liikenteeseen, on autorekisterikeskuksen 
omistajan hakemuksesta 12 §:n 3 momentin 
mukaisen maksuunpanon yhteydessä otettava 
vähennyksenä huomioon 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua palautusta vastaava määrä. Ennen 
vähennyksen tekemistä on 7 §:n 1 momentin 
mukaista palautusta vastaavasta määrästä kui
tenkin vähennettävä ne muut verot ja maksut, 
jotka autosta sen verovapauden johdosta on 
jätetty perimättä. 

17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysy
vä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja 
jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, 
tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste 
on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton han
kinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin 
valmistumista varten tapahtuvan opiskelun 
hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä 

Ehdotus 

paasta autosta ja sellaisesta autosta, josta vero 
on alennettu tai palautettu, se määrä, mikä 
autosta olisi tullut sitä tullattaessa tai toimitet
taessa täysimääräisenä verona kantaa. Autos
ta, josta veroa on 7 §:n tai 13 a §:n nojalla 
alennettu, vero on määräämättö tai maksuun
panematta jätetyn veron määrä korotettuna 
yhdellä viidesosalla. Jos auto on mainituissa 
tapauksissa ollut rekisteriin merkittynä yhden 
kuukauden tai enemmän, alennetaan maksuun
pantavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuu
desosalla jokaista täyttä rekisterissä oloajan 
kuukautta kohti. 

13 a § 
Jos verosta vapaa auto on ennen ensirekiste

röintiä muutettu laadultaan henkilöautoksi ja 
sitä ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty rekis
teriin ammattimaiseen liikenteeseen käytettä
väksi ja jos rekisteriin merkitty omistaja käyt
tää autoa pääasiallisesti tällaiseen liikentee
seen, on autorekisterikeskuksen auton omista
jan hakemuksesta 12 §:n 1 momentin mukai
sen maksuunpanon yhteydessä otettava vähen
nyksenä huomioon 7 § :n 1 momentissa tarkoi
tettua maksuunpanematta jätettävää veroa vas
taava määrä alennettuna sillä liikevaihtoveron 
määrällä, joka siitä olisi 7 §:n säännökset huo
mioon ottaen lisäksi kannettu, jos auto olisi 
tuotu maahan tai toimitettu verollisena. 

17 § 
Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 

ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysy
vä haitta-aste on vähintään 80 prosenttia ja 
jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, 
tai sellainen invalidi, jonka pysyvä haitta-aste 
on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton han
kinta on hänen toimensa, työnsä tai ammattiin 
valmistumista varten tapahtuvan opiskelun 
hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä 
asettamillaan ehdoilla valtion varoista makset
tavaksi takaisin maahantuonnin yhteydessä 
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suoritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, 
kuitenkin enintään 22 400 markkaa. Milloin 
hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai 
muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on 
käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa 
palautetaan edellä mainituin edellytyksin enin
tään 29 600 markkaa. Jos auto on ollut halti
jan käytössä, vero palautetaan vasta kun halti
ja on rekisteröity auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröi
ty 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, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta
asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentis
sa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion va
roista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia 
maahantuonnin yhteydessä suoritetusta tai au
ton hintaan sisältyvästä verosta, kuitenkin 
enintään 14 600 markkaa. Palautusta myönne
tään vain autosta, jonka hankinta on invalidil
le hänen toimensa tai työnsä tai ammattiin 
valmistumista varten tapahtuvan opiskelun 
hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröi
ty auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 
viimeistään 7 § :n 1 momentissa säädetyssä 
ajassa. 

Ehdotus 

suoritettu tai auton hintaan sisältyvä vero, 
kuitenkin enintään 22 400 markkaa. Milloin 
hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai 
muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on 
käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa 
palautetaan edellä mainituin edellytyksin enin
tään 29 600 markkaa. Jos auto on ollut halti
jan käytössä, vero palautetaan vasta kun halti
ja on merkitty auton omistajaksi. Hakemus 
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröi
ty auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 
kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on mer
kitty rekisteriin auton omistajaksi, uhalla että 
oikeus palautuksen saamiseen on menetetty. 

Milloin veronalaisena maahan tuotua autoa 
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai 
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jon
ka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen 
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi 
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta
asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin 
piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentis
sa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion va
roista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia 
maahantuonnin yhteydessä suoritetusta tai au
ton hintaan sisältyvästä verosta, kuitenkin 
enintään 14 600 markkaa. Palautusta myönne
tään vain autosta, jonka hankinta on invalidil
le hänen toimensa, työnsä tai ammattiin val
mistumista varten tapahtuvan opiskelun hoita
miseksi olennaisen tarpeellinen. Hakemus voi
daan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity 
auton omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeis
tään 1 momentissa säädetyssä ajassa. 

19 § 

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on tämän 
lain säännösten nojalla palautettu, ajoneuvosta 
suoritetun liikevaihtoveron määrää ei tämän 
johdosta alenneta. 

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on 6 a§ :n, 
17 tai 18§:n säännösten nojalla palautettu, 
ajoneuvosta suoritetun liikevaihtoveron mää
rää ei tämän johdosta alenneta. 

Tämä laki tulee voimaan patvana 
kuuta 19 . Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, 
jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimite
taan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, kui
tenkin siten, että lain 7, 8, 12, 13, 13 a, 17 ja 
19 §:ää sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovu
tetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan 1 päivä
nä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen. Lain 7, 8, 



16 

Voimassa oleva laki 

1989 vp. - HE n:o 128 

Ehdotus 

12, 13 ja 13 a § :ää sovelletaan ennen tämän 
lain voimaantuloa olevassa muodossaan ajo
neuvoihin, jotka on luovutettu tullivalvonnasta 
tai toimitettu ennen 1 päivää tammikuuta 
1990. 


