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

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan selvennettäväksi 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 
pakettiautojen verotusta koskevia säännöksiä. 
Pakettiautojen verotuskohteluun vaikuttavasta 
1 800 kilon painorajasta ehdotetaan luovutta
vaksi, jolloin pakettiautot olisivat niiden pai
nosta riippumatta samanlaisen verokohtelun 
alaisia. Pakettiautot olisivat verottomia tavara
tilan mittojen, kantavuuden ja tilapäisistuinten 
käytön täyttäessä laissa säädetyt edellytykset. 

Henkilökuljetusmahdollisuutta pakettiautos
sa ehdotetaan laajennettavaksi siten, ettei pyö
rätuolia vakinaisesti käyttävän vammaisen kul
jettaminen pyörätuolissa asianmukaisilla kiin
nitys- ja turvalaitteilla varustetun pakettiauton 
tavaratilassa enää aiheuttaisi autoveron mak
suunpanoa. 

Maastohenkilöautojen vaihteistoon liitetystä 
voimansiirtolaittesta ehdotetaan luovuttavaksi 
alemman verokannan mukaisen verotuskohte
lun edellytyksenä. Verokantaa ehdotetaan vas
taavasti tarkistettavaksi maastohenkilöautojen 
veron säilyttämiseksi markkamääräisesti vähin
tään nykyisellä tasollaan. 

Auton verotusarvoon luettavia varusteita 
koskevia säännöksiä ehdotetaan 1 päivän mar
raskuuta 1990 ja 31 päivän joulukuuta 1991 
väliseksi ajaksi muutettavaksi siten, että tuona 
aikana sovellettavien säännösten mukaisen lie
vemmän päästätason edellyttämän katalysaat-
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torin arvoa ei luettaisi auton verotusarvoon, 
jos katalysaattori asennetaan autoon Suomessa 
tai täältä hankittuna tullihallituksen luvalla 
muuallakin kuin Suomessa. 

Autoveron maksuunpanoa koskevia sään
nöksiä erikoisauton käyttötarkoitusta tai ra
kennetta muutettaessa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että vero yleensä pantaisiin mak
suun ajoneuvoa muutettaessa riippumatta 
muutoksen ajankohdasta. Eräiden erikoisauto
jen kohdalla kuitenkin tulisi sovellettavaksi 
neljän vuoden määräaika, jonka jälkeen veroa 
ei rakenteen tai käyttötarkoituksen muuttuessa 
kuitenkaan pantaisi maksuun. 

Auto- ja moottoripyöräverosta annettuun la
kiin ehdotetaan otettavaksi muissa verolaeissa 
yleensä oleva säännös veron kiertämisen varal
ta. 

Menettelyä niissä tapauksissa, joissa auto 
tuodaan maahan laadultaan veronalaisena, 
mutta muutetaan ennen ensirekisteröintiä ve
rottomaksi, ehdotetaan muutettavaksi vastaa
maan nykyistä tullietumenettelyä. Tullietu eh
dotetaan samalla rajattavaksi koskemaan vain 
eräitä erikoisautoja ja kilpa-autoja. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
eduskunnan hyväksyttyä sen ja lain tultua 
vahvistetuksi. Lakia sovellettaisiin autoihin, 
jotka luovutetaan tullivalvonnasta tai toimite
taan lain tultua voimaan. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Pakettiautojen verotus 

1.1.1. Nykyiset säännökset ja määräykset 

Auto- ja moottoripyöräverosta anne~un lain 
(482/67, jäljempänä autoverolaki) 1 §fn mu
kaan veronalaisia autoja ovat henkil~~utot j.a 
muut omalta painoltaan alle 1 800 kll n pai
noiset autot. Autoverolakia ei siten s velleta 
omalta painoltaan vähintään 1800 kiloa oleviin 
muun muassa pakettiautoihin, jotka nä n ollen 
ovat verottomia. Tämän lisäksi autove olakiin 
sisältyy säännöksiä, joiden nojalla my· s useat 
eri tyyppiset autot voivat olla verosta apaita 
myös silloin, kun auton oma paino n alle 
1 800 kiloa. Lain 6 §:ssä on säädetty verosta 
vapaiksi muun muassa pakettiautot eräin ajo
neuvon käyttöä ja tavaratilan vähimmäismitto
ja koskevin edellytyksin. 

Autoverolain 6 §:n mukaan yksinomaan ta
varankuljetukseen tarkoitettu pakettiauto on 
verosta vapaa, jos sen tavaratilan tilavuus on 
vähintään 3 kuutiometriä ja sisäkorkeus vähin
tään 1,30 metriä tai jos sen avoimen tavarati
lan pituus on vähintään 1 ,85 metriä. Verosta 
vapaa on myös sellainen pakettiauto, jonka 
umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus on vähin
tään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 
metriä sekä avoimen tavaratilan pituus vähin
tään 1,50 metriä. 

Autoverolain 25 §:n mukaan liikenneminis
teriö antaa tarkemmat määräykset pakettiau
ton tavaratilan tilavuuden, korkeuden ja pituu
den mittaamisesta. Nuo määräykset sisältyvät 
pakettiauton tavaratilan mittaamisesta annet
tuun liikenneministeriön päätökseen (653171). 
Tuon päätöksen mukaan pakettiauton tavarati
lan tilavuus mitataan autoverotusta varten seu
raavasti: 

1) korkeus on tavaratilan lattian ja katon 
pienin etäisyys yhtenäiseltä 60 cm:n pituisella 
ja auton pituusakselin suhteen symmetrisesti 
sijaitsevalla 50 cm:n levyisellä alueella, 

2) pituus on samalta leveysalueelta mitattu 
tavaratilan etuseinän ja takaseinän tai niitä 
vastaavien rakenteiden välinen pienin etäisyys 
tuulilasin korkeudella, 

3) leveys on tavaratilan sivuseinien välinen 
pienin etäisyys auton tuulilasin alareunan kor
keudella ja sen alueen kohdalla, mistä korkeus 
mitataan. 

Tilavuus saadaan mainittujen mittojen tulo
na. Jos tavaratilan lattia on porrastettu moot
torin sijoituksen tai muun rakenteen vuoksi, 
porrastuksen tilavuus vähennetään tavaratilan 
tilavuudesta. 

Mainittujen säännösten ja määräysten lisäksi 
pakettiautoihin sovellettiin vuoden 1988 lop
puun saakka liikenneministeriön erikseen anta
man päätöksen määräystä, jonka mukaan pa
kettiauton tavaratilan lattian tulee olla tasai
nen. Käytännössä tätä määräystä sovellettiin 
siten, että ajoneuvon moottorista, voimansiir
rosta ja alustarakenteista johtuvat poikkeamat 
olivat kuitenkin mahdollisia. Määräystä sovel
lettiin kaikkiin pakettiautoihin. Se, että auto 
täytti siinä määrätyt edellytykset, oli siten yhte
nä edellytyksenä sille, että ajoneuvo voitiin 
luokitella tavarankuljetustarkoituksensa puo
lesta pakettiautoksi. Liikenneministeriön mai
nittu päätös kuitenkin kumottiin valtionhallin
non normihankkeen yhteydessä 1 päivästä tam
mikuuta 1989 lukien. 

Autoverotuksessa on tarkoituksena, että 
henkilöautoja verotetaan ja että muun muassa 
pakettiautot ovat verottomia vain silloin, kun 
nämä ovat teknisesti laadultaan tavarankulje
tusajoneuvoja ja niitä myös käytetään tähän 
tarkoitukseen. Näiden autojen ottaminen ve
rollista autoa edellyttävään henkilökuljetus
käyttöön on useissa tapauksissa teknisesti help
poa. Tämän vuoksi on katsottu tarpeelliseksi 
sisällyttää autoverolakiin tarkempia säännök
siä siitä, millä edellytyksillä pakettiautoksi ajo
neuvoasetuksen (233/82) mukaan luokiteltava 
auto on verovapaa. Käytännössä saatujen ko
kemusten mukaan tämä on ollut erityisen tar
peellista pienten pakettiautojen kohdalla. Sen 
sijaan suurempien, omalta painoltaan vähin
tään 1 800 kilon painoisten pakettiautojen 
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kohdalla ei tähän mennessä ole katsottu tar
peelliseksi antaa autoverolaissa tarkempia 
säännöksiä verovapauden edellytyksistä. Vuo
den 1988 loppuun asti säännökset ja määräyk
set muodostivat myös käytännössä riittävän 
selkeän rajan veronalaisten henkilöautojen ja 
verovapaiden tavarankuljetusautojen välille. 

1.1.2. Epäkohtia aiheuttaneet ajoneuvot 

Pakettiautojen verotuksessa esiintyneet epä
kohdat liittyvät osittain verotuskohteluun ny
kyisin vaikuttavan painorajan hyväksi käyt
töön, osittain tavaratilan mittaustavassa esiin
tyneisiin puutteisiin ja tästä aiheutuviin lain ja 
sitä alemmalla tasolla olevien säädösten väli
seen ristiriitatilanteeseen. 

Vuoden 1989 aikana on erityisesti omalta 
painoltaan vähintään 1 800 kilon painoisten, 
henkilöautomaisten pakettiautojen maahan
tuonti nopeasti lisääntynyt. Ajoneuvot ovat 
olleet lähinnä Yhdysvalloista tuotuja niin sa
nottuja farmarimallisia autoja, joista kuljetta
jan istuimen takana sijaitsevat istuimet on 
poistettu. Myös eräitä Euroopassa valmistettu
ja samaan ryhmään kuuluvia malleja on tuotu 
maahan. Tällaiset autot voidaan luokitella pa
kettiautoiksi, ja niissä voidaan käyttää tilapäi
sistuimia tavaratilassa siten kuin tieliikenne
säännöksissä on tarkemmin säädetty. Toisena 
ryhmänä ovat olleet edellisiä suuremmat paket
tiautot, jotka varustetaan sallituilla tilapäisis
tuimilla ja sisustetaan mahdollisesti muutoin
kin erityisesti henkilökuljetusta varten. Kum
paankin ryhmään kuuluu autoja, joiden laatu 
ja useissa tapauksissa myös käyttö vastaavat 
asiallisesti henkilöautoa ja sen käyttöä. Tällais
ta verottomien autojen käyttöönottoa ei voida 
pitää verotuksen johdonmukaisuuden kannalta 
tyydyttävänä. Myöskään liikenneturvallisuus
syistä tilapäisistuimilla varustettujen ajoneuvo
jen käytön yleistymistä henkilökuljetuksessa ei 
voida pitää suotavana. Maahan tuoduista ajo
neovoista huomattava osa on lisäksi ollut käy
tettyjä ajoneuvoja, joiden pakokaasupäästöta
soa ei käytännössä voida tehokkaasti valvoa. 

Omalta painoltaan alle 1 800 kilon painois
ten pakettiautojen kohdalla epäkohtia on ai
heutunut pakettiauton tavaratilan mittaamises
ta annetun liikenneministeriön päätöksen mu
kaisesta mittaamisesta, joka johtaa eräissä ta
pauksissa siihen, että todelliselta tilavuudeltaan 
jopa alle kahden kuutiometrin kokoisen tava-

ratilan on voitu katsoa täyttävän laissa sääde- · 
tyn kolmen kuutiometrin vähimmäisvaatimuk
sen. 

Joissakin ajoneovoissa taas käytetään hy
väksi mittaostavan pistemäisyyttä. Auto varus
tetaan esimerkiksi kattoon kiinnitettävällä suk
silaatikolla, avataan kattoon sopivaan kohtaan 
aukko, ja tästä kohdasta mitataan tavaratilan 
korkeus. 

Yhtenä ryhmänä epäkohtia aiheuttaneita pa
kettiautoja ovat vielä sellaiset avoimella tava
ratilalla varustetut pakettiautoiksi luokiteltavat 
autot, jotka on valmistettu esimerkiksi urheilu
autoista muotoilemalla niiden takaosa niin, 
että autot täyttävät avoimella tavaratilalla va
rustetun pakettiauton verottomuuden edelly
tykset. Autoa ei kuitenkaan ole näissä tapauk
sissa tarkoitettu tavara-ajoneuvoksi, vaan ve
rottomaksi henkilökuljetusajoneuvoksi. 

1.1.3. Pakettiautoja koskevat muutokset 

Autoverolain säännöksiä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että kaikkien pakettiautojen ve
rottomuuden edellytykset ovat auton painosta 
riippumatta samat. 

Nykyisessä tilanteessa ei enää ole perusteita 
pakettiauton erilaiselle verokohtelulle sen mu
kaan, onko auto omalta painoltaan alle 1 800 
kilon painoinen vai ei. Tuo painoraja otettiin 
alkuaan käyttöön, kun oletettiin, ettei sitä 
raskaampia pakettiautoja otettaisi henkilökul
jetuskäyttöön, vaikka muita asiaan liittyviä 
säännöksiä ei olisi. Käytäntö on kuitenkin 
osoittanut, ettei tätä voida pitää riittävänä. 
Verollisten ja verovapaiden ajoneuvojen väli
sen rajan selventämiseksi tulisi edellyttää, että 
omalta painoltaan vähintään 1 800 kilon pai
noisten pakettiautojen edellyttää verovapauden 
edellytykset olisivat samat kuin tätä kevyem
pien pakettiautojen. Myös raskaan pakettiau
ton tulisi olla tarkoitettu yksinomaan tavaran
kuljetukseen, ja sen tavaratilan tulisi täyttää 
säädetyt vähimmäismitat. 

Pakettiautojen tavaratilan tilavuuden mit
taamisessa ehdotetaan siirryttäväksi nykyistä 
paremmin tavaratilan tosiasiallista tilavuutta 
vastaavaan mittaamistapaan. Mahdollisuus 
pistemäisten tai suppealta alueelta otettavien 
mittojen hyväksi käyttöön poistettaisiin. Eri 
tasoisten säännösten välisten tulkintavaikeuk
sia aiheuttavien ristiriitatilanteiden välttämi
seksi pakettiauton tavaratilan mittaamista kos-



4 1990 vp. - HE n:o 41 

kevat säännökset ehdotetaan sisällytettäviksi 
kokonaisuudessaan autoverolakiin. 

Pakettiauton verottomuuden edellytykseksi 
ehdotetaan vielä säädettäväksi vähintään 600 
kilon suuruinen kantavuus. Ajoneuvon kanta
vuus on tieliikennesäännöksissä määritelty ajo
neuvon kokonaispainon ja sen oman painon 
erotuksena. 

Ehdotetut muutokset merkitsisivät pääasias
sa palaamista vuoden 1988 loppuun asti vallin
neeseen tilanteeseen. Yksinomaisen tavarankul
jetuskäytön edellyttäminen myös raskailta pa
kettiautoilta rajoittaisi kuitenkin jonkin verran 
henkilökuljetusmahdollisuuksia näissä tautois
sa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että tav ratilal
taan vähintään seitsemän kuutiometrin kokoi
seen pakettiautoon saataisiin asentaa y si tila
päisistuin ja tämän ylittävää täyttä tav!ratilan 
kuutiometriä kohden vielä yksi tilapä sistuin. 
Tilapäisistuinten enimmäismääräksi hdote
taan kolmea. Nämä istuimet olisi muu muas
sa liikenneturvallisuussyistä asennettav välit
tömästi kuljettajan istuimen ja sen ieressä 
sijaitsevien istuinten taakse selkä menosuun
taan. 

Samalla kun henkilökuljetusmahdollisuuksia 
verottornissa ajoneuvoissa mainitulla tavoin 
täsmennettäisiin ja rajoitettaisiin, ehdotetaan 
kohtuussyistä säännöksiä muutettaviksi siten, 
että autoa voitaisiin tähän astista helpommin 
käyttää pyörätuolia vakinaisesti käyttävien 
vammaisten kuljetukseen. Useille pyörätuolia 
käyttäville vammaisille pakettiauto saattaisi ol
la henkilöautoa helppokäyttöisempi ja tarkoi
tuksenmukaisempi ajoneuvo. 

Nykyisen käytännön mukaan pakettiauto on 
katsottu muutetun laadultaan veronalaiseksi 
ajoneuvoksi muun muassa, jos sen tavaratilas
sa on ryhdytty kuljettamaan pyörätuolia käyt
tävää vammaista ja auto on varustettu tätä 
varten soveltuvilla kiinnityslaitteilla. Ehdote
tun muutoksen mukaan tällaista käyttöä pidet
täisiin poikkeuksena muutoin edellytetystä 
käytöstä yksinomaan tavarankuljetukseen. Au
to voitaisiin katsoa edelleen verovapaaksi pa
kettiautoksi pyörätuolia vakituisesti käyttävän 
vammaisen matkustaessa asianmukaisesti kiin
nitetyssä pyörätuolissa auton tavaratilassa. 

1.2. Maastohenkilöautojen verotus 

Autoverolain 3 §:n mukaan maastohenkilö
autosta, jonka vaihteistoon on koneiden ja 

työvälineiden käyttöä varten liitetty kytkimin 
varustettu voimansiirtolaite, on suoritettava 
veroa 30 prosenttia auton verotusarvosta. Tä
mä maastohenkilöauton teknistä rakennetta 
koskeva edellytys muita henkilöautoja lievem
mälle verotuskohtelulle on alkuaan vuonna 
1961 säädetty pääasiassa siitä syystä, ettei 
maastohenkilöautoja muullakaan tavoin ole 
katsottu voitavan riittävän selkeästi erottaa 
muista henkilöautoista. Verotuksessa käyttö
kelpoista maastohenkilöauton määritelmää ei 
tähän saakka ole sisältynyt myöskään esimer
kiksi tieliikennelain nojalla annettuihin ajoneu
vojen luokittelua koskeviin säännöksiin. 

Uusien pakokaasumääräysten antamisen yh
teydessä on kuitenkin annettu säännöksiä, jois
sa maastohenkilöauton määritelmää on täs
mennetty. Ajoneuvoasetuksen 3 §:n 2 momen
tin (912/88) mukaan maastohenkilöauto on 
maastokäyttöön erityisesti tarkoitettu henkilö
auto. Ajoneuvoasetuksen 3 a §:ään (874/89) 
sisältyy maastohenkilöautoksi hyväksymiselle 
muun muassa auton alustan mittoja koskevia 
määräyksiä. 

Autoverolaissa edellytetty maastohenkilöau
ton vaihteistossa oleva voimansiirtolaite on 
teknisesti vanhentunut, eikä sillä varustettuja 
autoja yleisesti valmistettane muille kuin Suo
men markkinoille. Kun voimansiirtolaitetta 
koskevaa edellytystä ei enää edellä mainitun 
maastohenkilöauton ominaisuuksien tähän as
tista tarkemman määrittelyn jälkeen autovero
tuksen rajanvetosyistä tarvita, siitä voitaisiin 
luopua. / 

Kun maastohenkilöautoja ei enää tarvitsisi 
varustaa voimasiirtolaitteella, niiden tuontiar
von voidaan olettaa jonkin verran alentuvan. 
Veron säilyttämiseksi kuitenkin markkamää
räisesti ennallaan veroprosenttia olisi vastaa
vasti korotettava. Korotustarvetta aiheutuu 
myös siitä, että muita henkilöautoja koskevat 
tiukennetut pakokaasupäästörajat eivät koske 
maastohenkilöautoja siinäkään vaiheessa, kun 
uudet päästämääriä koskevat säännökset tule
vat voimaan vuoden 1992 alusta. Säännökset 
vastaavat tässä suhteessa yleistä kansainvälistä 
käytäntöä. Tämä merkitsee käytännössä maas
tohenkilöautoille taloudellista etua muihin hen
kilöautoihin verrattuna. Maastohenkilöauton 
ja muun henkilöauton välistä verotuskohtelun 
eroa tulisi siten ympäristösyistä pienentää. 
Mainituilla perusteilla ehdotetaan maastohen
kilöauton vero korotettavaksi 30 prosentista 50 
prosenttiin verotusarvosta. 
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1.3. Eräiden varusteiden lukeminen verotus
arvoon 

Autoverolain 5 §:n 3 momentin mukaan ajo
neuvon verotusarvoa määrättäessä katsotaan 
ajoneuvoon kuuluviksi vähintään ne varusteet, 
jotka siinä tulee tieliikennesäännösten mukaan 
olla liikenteeseen hyväksymistä varten, sekä 
sellaiset muut varusteet, jotka ajoneuvon val
mistusmaassa julkaistun selvityksen mukaan 
kuuluvat ajoneuvon vakiovarusteisiin. Autossa 
tulee olla lisäksi lämmityslaite. Jos ajoneuvos
sa ei ole mainittuja varusteita, puuttuvien va
rusteiden arvo lisätään verotusarvoa määrättä
essä ajoneuvon tullausarvoon tai valmistuskus
tannusten perusteella määritettävään ajoneu
von hintaan. 

Eräitä varusteita ei kuitenkaan autoverolain 
5 §:n 4 momentin mukaan lueta auton verotus
arvoon, vaikka varuste olisi liikenteessä käytön 
edellytyksenä. Tämä koskee autoon vapaa-alu
eella tai muualla maassa asennettavia turvavöi
tä, sisälokasuojia, varoituskolmiota, vararen
gasta ja akkua. Tullihallitus voi tietyn auto
merkin ja -mallin osalta hakemuksesta päättää, 
että maahantuojan tai valmistajan Suomesta 
hankkimien muualla kuin Suomessa autoon 
asennettujen mainittujen muiden varusteiden 
kuin sisälokasuojien arvo saadaan vähentää 
verotusarvosta tullihallituksen määräämän 
suuruisena. 

Henkilöautojen pakokaasupäästöjen kasvun 
hidastamiseksi pakokaasujen enimmäismääris
tä annettujen säännösten voimaan tuloa on 
aikaistettu 9 päivänä maaliskuuta 1990 anne
tulla asetuksella ajoneuvoasetuksen muuttami
sesta (245/90). Uusien henkilöautojen tulee 
vastata nykyistä ankarampia päästävaatimuk
sia jo 1 päivästä marraskuuta 1990 lukien. Kun 
kaikkia markkinoilla olevia henkilöautomalleja 
ei kuitenkaan voitane vielä tuolloin varustaa 
niin sanottua US-83 tasoa vastaaviksi, vuoden 
1991 loppuun asti kestäväksi siirtymäkaudeksi 
on säädetty tätä lievempi, mutta kuitenkin 
päästöjä nykyisin sallitusta suunnilleen 40 pro
senttia alentava päästötaso. Tämä voidaan saa
vuttaa bensiinikäytöisessä autossa muun muas
sa asentamalla autoon säätämätön katalysaat
torilaitteisto. Autoa ei tällöin ole välttämätön
tä varustaa tavanomaisen kaasuttimen sijasta 
polttoaineen suihkutuksella, joka on tarpeen 
käytettäessä parempaan puhdistustehoon yltä
vää säädettyä katalysaattoria. Viimeksi maini
tulla laitteistolla varustetuille, ajoneuvoasetuk-

sen mukaan ,vähäpäästöisiksi katsotuille uusille 
bensiinikäyttöisille henkilöautoille myönnetään 
autoverotuksessa verotusarvosta tehtävä 4 500 
markan vähennys. 

Jotta1myöskään siirtymäkauden aikana vuo
den 19?1 loppuun asti sovellettavien lievempien 
pääst~määräysten edellyttämät autoon asen
nettavai laitteet pakokaasupäästöjen pienentä
miseksi eivät lisäisi autosta kannettavan auto
veron määrää, ehdotetaan, että tätä varten 
tarv}ttavia laitteita ei luettaisi auton verotusar
voon, jos ne asennetaan autoon vapaa-alueella 
tai muualla maassa. Vaihtoehtoisesti laitteisto
jen arvo saataisiin vähentää tullausarvosta tul
lihallituksen luvalla ja tullihallituksen määrää
män suuruisena, jos laitteet on hankittu Suo
mesta, mutta ne on asennettu muualla kuin 
Suomessa. Ehdotettu menettely vastaisi edellä 
selostettua eräiden varusteiden kohdalla jo ny
kyisin käytössä olevaa menettelyä. 

1.4. Erikoisautojen verotus 

Autoverolain 1 §:n mukaan veronalaisia au
toja ovat henkilöautot ja muut omalta painol
taan alle 1800 kilon painoiset autot. Omalta 
painoltaan vähintään 1800 kilon painoiset eri
koisautot ovat siten verottomia. Lain 6 §:ssä 
on lisäksi säädetty, että eräät erikoisautot ja 
muut autot, paloautot,sairasautot, invataksit, 
eläinlääkintäautot, kuorma-autot sekä kilpailu
tarkoituksiin erityisesti rakennetut, vain sulje
tulla alueella käytettävät autot, joita ei rekiste
röidä, ovat verosta vapaita. Nämä ajoneuvot 
ovat siten verosta vapaita silloinkin, kun ajo
neuvon oma paino on vähemmän kuin 1 800 
kiloa. 

Autoverolain säännösten mukaan veroton 
ajoneuvo voidaan yleensä kolmen vuoden re
kisterissäoloajan jälkeen muuttaa laadultaan 
veronalaiseksi ajoneuvoksi ilman, että veroa 
tämän !vuoksi pannaan maksuun. Poikkeukse
na ovat kuitenkin pakettiautot ja kilpa-ajoneu
vot, joiden muuttamisesta laadultaan verona
laisiksi ajoneuvoiksi seuraa autoveron mak
suunpano riippumatta muutoksen ajankohdas
ta. 

Käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa 
erikoisauton verottomuutta ja veron maksuun
panosäännöksiä on käytetty hyväksi siten, ettei 
asiallisesti ole lainkaan kyseessä ajoneuvon 
käyttö erikoisautona vaan veroedun hankkimi
nen. Erikoisautoja on saatettu muun muassa 
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säilyttää verottomuuden edellyttämä kolmen 
vuoden aika kokonaan käyttämättöminäkin. 
Sen jälkeen ne on otettu käyttöön henkilöau
toina. 

Autoverolain säännöksiä, jotka koskevat ve
ron maksuunpanoa erikoisautojen rakenne
muutostapauksissa, ehdotetaan muutettaviksi 
siten, että vero pantaisiin maksuun muutettaes
sa erikoisauto muuksi, laadultaan veronalai
seksi ajoneuvoksi riippumatta siitä, minkä ajan 
ajoneuvo on ollut rekisterissä erikoisautona. 
Autoverolain 6 §:n 1 momentissa mainittuihin 
muihin ajoneuvoihin kuin kilpa-autoihin ehdo
tetaan kuitenkin sovellettavaksi neljän vuoden 
määräaikaa, jonka jälkeen veroa ei pantaisi 
maksuun. Tätä voidaan pitää perusteltuna, 
koska useilla tuossa lainkohdassa mainituilla 
erikoisautoilla vuotuinen ajosuorite saattaa ol
la huomattavan suuri ja tehtävät edellyttävät 
poikkeuksellisen luotettavasti toimivan ajoneu
von käyttöä. 

1.5. Veronkiertotapauksia koskevat säännök
set 

Useissa verolaeissa on säännös sen varalta, 
että jollekin verotukseen vaikuttavalle olosuh
teelle tai toimenpiteelle pyritään antamaan var
sinaista tarkoitusta vastaamaton mutta vero
velvollisen kannalta verotuksessa edullinen oi
keudellinen muoto. Tällöin verotusta toimitet
taessa on meneteltävä niin kuin asiassa olisi 
käytetty oikeaa muotoa. Verotuslain 56 §:ssä 
(74/87) olevaa tämän sisältöistä säännöstä on 
tarkennettu mainitsemaila erikseen mahdolli
suudesta esimerkiksi kaupan tai muun sopi
muksen yhteydessä arvioida verotettavan tulon 
ja omaisuuden määrä. 

Autoverolakiin ei sisälly säännöstä, joka 
vastaavalla tavalla antaisi verotusta toimitetta
essa mahdollisuuden menetellä asian todellisen 
laidan mukaisesti. Tarve tähän mahdollisuu
teen on käytännössäkin tullut esille esimerkiksi 
tapauksissa, joissa tavanomaisia henkilöautoja 
on otettu verottomina henkilökuljetustarkoi
tuksiin käyttämällä hyväksi pakettiauton tava
ratilan mittauksesta annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä. 

Autoverolakiin ehdotetaan otettavaksi mui
den verolakien säännöksiä vastaava säännös 
veronkiertotapausten varalta. Säännöstä sovel
lettaisiin silloin, kun ajoneuvo on rakennettu 
tai muutettu laadultaan verottomaksi ajoneu-

voksi, mutta sitä tosiasiallisesti käytetään ku
ten veronalaista ajoneuvoa. 

1.6. Menettelyä koskevat muutokset 

Autoverolain 6 §:n 4 momentin mukaan laa
dultaan veronalainen ajoneuvo, jonka sen 
maahantuoja ilmoittaa ennen auton ensirekis
teröintiä muuttavansa sellaiseksi, että se olisi 
pykälän 1 momentin nojalla verosta vapaa, 
saadaan tuoda maahan veroa suorittamatta. 
Lainkohdan mukaan näissä tapauksissa on 
käytettävä vakuus- tai vakuutusmenetelmää ja 
noudatettava soveltuvin osin teollisuustullien 
ehdoista säädettyä menettelyä. 

Mainitulla tavalla on voitu tuoda verotta 
maahan esimerkiksi henkilöauto, joka on en
nen käyttöön ottoa muutettu pakettiautoksi tai 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi autoksi. 
Mahdollisuutta on käytetty myös siten, että 
autoverolain säännösten mukaan veronalaisia 
pakettiautoja on muutettu ennen ensirekiste
röintiä siten, että verottomuuden edellytykset 
rekisteröintivaiheessa täyttyvät. 

Lainkohdassa viitataan tullaustoiminnassa 
käytössä olleisiin vakuus- tai vakuutusmenette
lyyn sekä teollisuustullien ehdoista säädettyyn 
menettelyyn. Tullilainsäädäntöä on kuitenkin 
uudistettu siten, etteivät mainitut menettelyt 
enää sellaisenaan ole autoverotuksen ulkopuo
lella käytössä. Viimeksi uudistettiin niin sanot
tu tullietumenettely vuoden 1990 alusta tullive
roasetuksen muuttamisesta annetulla asetuksel
la (1212/89) sekä teollisuustullietujen ja tuonti
maksuetujen myöntämisestä annetulla valtio
neuvoston päätöksellä (1360/89). 

Autoverotuksessa sovellettava etumenettely 
olisi tarkoituksenmukaista uudistaa vastaa
maan muussa tullaustoiminnassa sovellettavaa 
etumenettelyä. Autoverolaissa ei enää olisi tar
peen antaa säännöksiä menettelyn yksityiskoh
dista, vaan tarvittavat säännökset muun muas
sa siitä, mitä selvityksiä maahantuojan on 
annettava, voitaisiin antaa auto- ja moottori
pyöräverosta annetussa asetuksessa. 

Etumenettelyn uudistaminen mainitulla ta
valla säilyttäisi verottoman tuonnin mahdolli
suuden asiallisesti nykyisellään. Menettely eh
dotetaan kuitenkin rajattavaksi koskemaan ai
noastaan paloautoja, sairasautoja, invatakseja, 
kuorma-autoja, ruumisautoja, eläinlääkintäau
toja ja kilpa-autoja, eli muita 6 §:n 1 momen
tissa mainittuja ajoneuvoja pakettiautoja lu-
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kuunottamatta. Tämä perustuu siihen, että 
näitä ajoneuvoja koskevat tieliikennelainsää
dännön nojalla annetut määräykset poikkeavat 
huomattavastikin mahdollisista kansainvälisis
tä vastaavista määräyksistä, ja ajoneuvot jou
dutaan rakentamaan sekä varustamaan erityi
sesti Suomen määräyksiä ja olosuhteita varten. 
Sen sijaan pakettiautoja on yleensä kansainvä
lisiltä markkinoilta saatavana sellaisenaan Suo
messa voimassa olevat säännökset täyttävinä. 
Tämän vuoksi vastaavaa tarvetta veroedun 
käyttöön ei pakettiautojen kohdalla yleisesti 
ole. 

Sanotuista syistä ja myös säädösteknisin pe
rustein ehdotetaan, että pakettiautojen vero
tusta koskevat säännökset siirrettäisiin nykyi
sestä autoverolain 6 §:stä lakiin ehdotettuihin 
uusiin 6 b ja 6 c §:ään, eikä 6 §:n etumenette
lyä koskeviin säännöksiin otettaisi viittausta 
mainittuihin pykäliin. 

Eräitä raskaita pakettiautoja tuodaan kui
tenkin maahan alustoina siten, ettei auton 
kuormatilaa tai lavaa ole tuossa vaiheessa lain
kaan asennettu. Mainitut rakenteet valmiste
taan ja asennetaan ajoneuvoon vasta täällä. 
Kun tämän käytännön jatkamista voidaan 
edelleen pitää tarkoituksenmukaisena, lain 
6 a §:ään ehdotetaan otettavaksi 5 momentti, 
jonka mukaan etumenettelyä voitaisiin sovel
taa myös tuotaessa maahan pakettiauton alus
taja. 

2. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Pakettiautojen verotuskohtelua koskevien 
säännösten täsmentäminen vähentäisi siirtymää 
verottomien autojen käyttöön veronalaisten 
autojen sijasta henkilökuljetuksessa. Vaikutuk
sen suuruutta ei kuitenkaan voida arvioida, 
koska se riippuu muun muassa markkinoiden 
kehityksestä. Ehdotetut muutokset kuitenkin 
estäisivät autoveron tuoton tästä johtuvan 
alentumisen. 

Maastohenkilöautoista kertyisi verokannan 
muutoksen johdosta laskennallisesti arviolta 40 
miljoonaa markkaa nykyistä enemmän autove
roa, jos oletetaan, että maastohenkilöautojen 
tuontimäärä ei muuttuisi. Markkinoilla olevien 
maastohenkilöautomallien määrä todennäköi
sesti kuitenkin nousisi, ja se korvaisi osittain 
maastohenkilöautoja korkeammin verotettujen 
henkilöautojen tuontia. Kokonaisvaikutukseksi 
voidaan arvioida, etteivät maastohenkilöautoja 
koskevat ehdotukset vaikuttaisi mainittavasti 
autoveron tuottoon. 

Hallinnollisesti ehdotukset säästäisivät huo
mattavasti katsastusviranomaisten työtä ja 
mahdollistaisivat näiden viranomaisten työpa
noksen kohdistamisen nykyistä paremmin 
muuhun ajoneuvojen katsastustoimintaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §:n 1 momentti. Lainkohdassa ehdotetaan 
säädettäväksi pakettiautot autoveron alaisiksi 
myös silloin, kun auton oma paino on 1 800 
kiloa tai enemmän. Veronalaisia ajoneuvoja 
olisivat siten henkilöautot, pakettiautot sekä 
muut, omalta painoltaan alle 1 800 kilon pai
noiset autot sekä moottoripyörät. 

3 §:n 2 momentti. Lainkohdassa olevaa 
säännöstä maastohenkilöauton verosta ehdote
taan muutettavaksi siten, että säännöksessä 
oleva maininta vaihteistoon koneiden ja työvä
lineiden käyttöä varten liitetystä kytkimin va
rustetusta voimansiirtolaitteesta alemman vero
kohtelun edellytyksenä poistetaan ja veron 

määrä korotetaan 30 prosentista 50 prosenttiin 
auton verotusarvosta. 

5 §:n 4 momentti. Lainkohdan mukaan eräi
tä muutoin auton verotusarvoon luettavia va
rusteita ei lueta verotusarvoon, jos ne asenne
taan a4.toon vapaa-alueella tai muualla maas
sa. Tullihallituksen luvalla saadaan vastaavasti 
Suomesta hankitut lainkohdassa luetellut va
rusteet vähentää verotusarvosta tullihallituksen 
määräämän arvon mukaan, vaikka varusteet 
asennettaisiin muualla kuin Suomessa. Sään
nökset koskevat nykyisin turvavöitä, varoitus
kolmiota, vararengasta ja akkua. Tähän luet
teloon ehdotetaan lisättäväksi laitteistot, jotka 
muihin kuin varsinaisiin vähäpäästäisiin henki
löautoihin asennetaan 1 päivän marraskuuta 
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1990 ja 31 päivän joulukuuta 1991 välisenä 
aikana sovellettavien pakokaasupäästöjen raja
arvojen aUttamiseksi. Tällä tarkoitetaan niitä 
autoja, joihin sovelletaan 9 päivänä maaliskuu
ta 1990 annetun ajoneuvoasetuksen voimaan
tulosäännöksen 6 momentin b ja c kohdan 
säännöksiä. Kyseeseen tulevat laitteistot ovat 
käytännössä yleensä säätämättömiä katalysaat
torilaitteistoja. Säännöstä ei sovellettaisi mui
hin kuin erityisesti päästöjen pienentämistä 
varten asennettuihin laitteisiin. Sitä ei sovellet
taisi esimerkiksi polttoaineen suihkutuslaitteis
toon eikä muuhunkaan vastaavaan varuste
luun, jonka tarkoituksena on suoranaisen 
päästöjen vähentämisen ohella muutoin paran
taa auton teknisiä ominaisuuksia, eikä myös
kään auton pakoputkistoon tai muihin tällai
siin puhdistuslaitteisiin teknisesti yhteydessä 
oleviin varusteisiin. Varusteiden verotusarvoon 
lukematta jättäminen ei tule kysymykseen 
myöskään silloin, kun autosta lain 5 a §:n 
nojalla myönnetään vähäpäästöisille autoille 
tarkoitettu vähennys. 

Ehdotettu muutos ei tarkoita, että mainittu
jen laitteiden, eli käytännössä säätämättömän 
katalysaattorilaitteiston, tulisi olla Suomessa 
valmistettu. Verotusarvoon lukematta jättämi
sen tai vähentämisen rajoittaminen vapaa-alu
eella tai muualla maassa asennettaviin taikka 
Suomesta hankittaviin mutta ulkomailla asen
nettaviin varusteisiin perustuu siihen, että vain 
näissä tapauksissa voidaan riittävästi selvittää 
asianomaisten varusteiden arvoa. 

6 §. Ehdotettuun 1 momenttiin sisällytettäi
siin nykyistä vastaava säännös paloautojen, 
sairasautojen, invataksien, eläinlääkintäauto
jen, kuorma-autojen, ruumisautojen ja kilpa
autojen verovapaudesta. Pakettiautoja koske
vat säännökset ehdotetaan lakiteknisistä syistä 
siirrettäviksi ehdotettuun uuteen 6 b ja 
6 c §:ään. 

Myös ehdollista verottomuutta eräissä ta
pauksissa koskevat 6 §:n 4 momentin säännök
set ehdotetaan otettaviksi lain 6 a § :ään, jol
loin 4 momentti kumottaisiin. 

6 a §. Nykyisessä 6 §:n 4 momentissa on 
säädetty mahdollisuudesta tuoda maahan ve
roa suorittamatta laadultaan veronalainen au
to, joka on tarkoitettu ennen ensirekisteröintiä 
muutettavaksi 6 §:n 1 momentin nojalla auto
verosta vapaaksi ajoneuvoksi. Tämä niin sa
nottu tullietumenettely on uudistunut siten, 
etteivät lainkohdan menettelyä koskevat sään
nökset enää vastaa muussa tullaustoiminnassa 

sovellettavia menettelyjä. Menettely ehdote
taan uudistettavaksi vastaamaan nykyisiä me
nettelytapoja, jolloin myös jo maksetun veron 
palauttaminen niissä tapauksissa, joissa auto 
on ennen ensirekisteröintiä muutettu laadul
taan verosta vapaaksi ajoneuvoksi, voidaan 
yhdistää osaksi samaa menettelyä. Menettelyä 
koskevat säännökset ehdotetaan lakiteknisistä 
syistä otettavaksi lain 6 a §:ään. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että veronalainen auto saadaan tuoda 
maahan veroa suorittamatta maahantuojan il
moittaessa, että auto on tarkoitettu ennen ensi
rekisteröintiä tai, niissä tapauksissa, joissa au
toa ei ole merkittävä rekisteriin, ennen käyt
töön ottoa, muutettavaksi sellaiseksi, että se 
olisi 6 §:n säännösten mukaan verosta vapaa. 
Selvityksistä, jotka ovat tarpeen verottomuu
den edellytysten täyttymisen toteamiseksi ensi
rekisteröinti- tai käyttöönottovaiheessa, annet
taisiin säännökset asetuksella. Auto- ja moot
toripyöräverosta annettuun asetukseen (483/ 
67) on tarkoitus ottaa tarvittavat säännökset 
auton teknisiä ominaisuuksia tai luokittelua 
koskevien selvitysten esittämisestä. Jos selvitys
tä ei esitetä, tulliviranomainen toimittaa jälki
tullauksen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että ajoneuvo voidaan tullauksen yhtey
dessä luovuttaa verotta vain maahantuojalle, 
joka on tullilain (573178) 8 §:ssä tarkoitettu 
rekisteröity asiakas. Muissa tapauksissa vero 
palautetaan noudattaen, mitä tullilaissa on sää
detty tullinoikaisusta ja muutoksenhausta. Tä
mä vastaa menettelyä, jota 1 päivästä tammi
kuuta 1990 lukien sovelletaan ammattimaiseen 
liikenteeseen käytettyjen ajoneuvojen verotu
kea myönnettäessä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
maassa tehdasmaisesti valmistettavien autojen 
verotuksessa noudatettaisiin soveltuvin osin 1 
momentissa säädettyä menettelyä. 

Nykyisen lain 6 a §:ssä säädetty mahdolli
suus jo maksetun veron palauttamiseen kun 
auto otetaan käyttöön 6 §:n 1 momentin mu
kaisena verosta vapaana autona sisältyy pykä
län 4 momenttiin. Vero palautettaisiin oikaisu
teitse sen mukaan kuin tullilaissa ja liikevaihto
verolaissa (532/63) on säädetty muutoksen
hausta ja oikaisusta. 

Kun pakettiauton verovapaudesta ei enää 
säädettäisi 6 § :n 1 momentissa, verollisena 
maahan tuotua autoa ei enää voitaisi etumenet
telyä käyttäen muuttaa ennen ensirekisteröintiä 



1990 vp. - HE n:o 41 9 

verotta pakettiautoksi. Erityisesti raskaita pa
kettiautoja tuodaan kuitenkin maahan pelkäs
tään alustoina, jolloin niiden verottomuuden 
edellytyksiä ei vielä voida selvittää tavaratilan 
tai lavan kokonaan puuttuessa. Näissä tapauk
sissa olisi tarpeen voida siirtää verotukseen 
vaikuttavien seikkojen arviointi maahantuonti
vaiheesta auton ensirekisteröinnin yhteyteen. 
Tåstä mahdollisuudesta ehdotetaan pakettiau
ton alustaja koskevana säädettäväksi pykälän 
5 momentissa. Menettely olisi sama kuin muis
sakin edellä mainituissa tapauksissa myös sil
loin, kun alustasta rakennetaan veroton paket
tiauto. 

6 b §. Säännökset pakettiauton verovapau
den edellytyksenä olevista teknisistä ominai
suuksista ehdotetaan otettaviksi uuteen 
6 b §:ään. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi nykyistä vastaavasti verottomuu
den edellytykseksi, että pakettiauton tavarati
lan tilavuuden on oltava vähintään kolme kuu
tiometriä. Lisäyksenä nykyisiin säännöksiin eh
dotetaan edellytettäväksi, että mittauksessa 
huomioon otettavan tavaratilan tulee olla yhte
näistä tilaa. Tämän tarkoituksena on välttää 
rakenteet, joissa tavaratilassa sijaitsee tilan 
katkaisevia väliseiniä tai tavaratila on varustet
tu esimerkiksi osittain avoimella välikatolla. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edelleen 
avoimella lavalla varustetun pakettiauton ve
rosta vapauden edellytykseksi vähintään 1,85 
metrin avoimen tavaratilan pituus. Vaatimus 
vastaa nykyisin voimassa olevaa. Samoin ny
kyistä vastaavat säännökset koskisivat edel
leenkin myös sellaisen pakettiauton verotto
muutta, joka on varustettu sisäkorkeudeltaan 
vähintään 1,30 metriä korkealla ja sisäpituu
deltaan vähintään 0,80 metriä pitkällä tavarati
lalla sekä tämän lisäksi vähintään 1,50 metrin 
pituisella avoimella tavaratilalla. 

Uutena edellytyksenä pakettiautojen verotto
muudelle ehdotetaan 6 b §:n 1 momentissa 
säädettäväksi, että verosta vapaan pakettiau
ton kantavuuden tulee olla vähintään 600 ki
loa. Kantavuudella tarkoitettaisiin tieliikenne
lainsäädännön mukaan Iaskettavaa ajoneuvon 
kantavuutta. Tämä saadaan vähentämällä ajo
neuvon kokonaispainosta ajoneuvon oma pai
no. Tämä vaatimus tulisi koskemaan kaikkia 
verosta vapaita pakettiautoja riippumatta siitä, 
onko tavaratila avoin vaiko umpinainen. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi pakettiauton tavaratilan tilavuuden mit
taamisesta. Ehdotuksen mukaan mitattaisiin 
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ensin tavaratilan pinta-ala kolmelta tasolta. 
Näistä alin olisi tavaratilan lattiataso, sen jäl
keen mitattaisiin 0,60 metriä lattian yläpuolella 
oleva tason pinta-ala ja pinta-ala siitä kohtaa, 
johon tavaratilan korkeus halutaan mitata. 
Mainitut tasot asetetaan yhdensuuntaisesti, ja 
pinta-alat määrätään suorakulmioina. Suora
kulmioiden pituus rajoitetaan kuitenkin ensiksi 
alkavan ja päättyvän suorakulmion kohdalle 
asetettujen pystysuorien tasojen väliseen etäi
syyteen, vaikka jollekin tasolle voitaisiinkin 
auton rakenteiden puolesta asettaa tätä pitem
mälle ulottuva suorakulmio. Edelleen alimman 
ja ylimmän tason välisen etäisyyden tulee olla 
vähintään 1,30 metriä ja ylimmällä tasolla 
olevan suorakulmion huomioon otettavan pi
tuuden vähintään 1,20 metriä ja leveyden au
ton keskilinjan suhteen symmetrisesti vähin
tään 0,80 metriä. 

Tarkoituksena on, etteivät auton rakenteet 
leikkaa mainittuja pinta-alojen määräämisessä 
käytettäviä suorakulmioita. Poikkeuksena täs
tä olisi kuitenkin alimmalla tasolla oleva suora
kulmia. Jos sitä Ieikkaavia rakenteita olisi 
enemmän kuin 40 prosenttia suorakulmion 
pinta-alasta, alin taso sijoitettaisiin mainittujen 
rakenteiden yläpuolelle. Käytännössä kyseessä 
tällöin yleensä olisivat pyöräkotelot sekä auton 
moottorista ja voimansiirrosta johtuvat raken
teet. 

Tavaratilan korkeutena käytettäisiin pinta
alojen määräämisessä käytettävien alimman ja 
ylimmän tason välistä etäisyyttä. 

Tavaratilan tilavuus saataisiin tämän jälkeen 
mainittujen kolmen suorakulmion pinta-alojen 
ja tavaratilan korkeuden tulona, vähennettynä 
kuitenkin alimmalla tasolla sijaitsevaa suora
kulmiota leikkaavien pyöräkoteloista, mootto
rista tai voimansiirrosta johtuvien ajoneuvon 
rakenteiden tilavuudella. Tarkoituksena on vä
hentää näiden rakenteiden vaatima tilavuus 
todellisen määräisenä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan vielä sää
dettäväksi avoimella tavaratilalla varustetun 
pakettiauton tavaratilan pituuden mittausta
vasta. Tuo mittaus suoritettaisiin lavan ylälai
tojen tasalta 1,20 metriä leveältä alueelta lavan 
etuseinästä sen takaseinämään. Jos tavaratilan 
pituus on tätä alempana lyhyempi, tämä lyhy
empi mitta katsotaan tavaratilan pituudeksi. 
Pyöräkotelot eivät kuitenkaan vaikuttaisi mit
taukseen. 

6 c §. Ehdotetussa uudessa pykälässä säädet
täisiin tarkemmin siitä, milloin pakettiauton 
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voitaisiin katsoa olevan 6 b §:ssä edellytetyllä 
tavoin yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoi
tettu. Lainkohdan mukaan pakettiauto voitai
siin katsoa yksinomaan tavarankuljetukseen 
tarkoitetuksi, jos sitä ei kuljettajan istuimen ja 
tämän vieressä sijaitsevien enintään kahden 
muun kiinteän istuimen lisäksi varusteta muilla 
istuimilla tai istuinten kiinnittämiseen tarkoite
tuilla laitteilla. Pakettiautoon ei siten verotta 
voitaisi asentaa myöskään tieliikennelainsää
dännössä sallittuja tilapäisistuimia. Jos tavara
tilan tilavuus 6 b §:ssä tarkoitetulla tavalla mi
tattuna olisi vähintään seitsemän kuutiometriä, 
saataisiin pakettiautoon kuitenkin sijoittaa yksi 
tilapäisistuin ja tämän lisäksi yksi tilapäisistuin 
jokaiselta seitsemän kuutiometriä ylittävältä 
tilavuuden täydeltä kuutiometriltä. Tilapäisis
tuinten enimmäismääräksi ehdotetaan kuiten
kin kolmea kappaletta. Istuimet tulisi muun 
muassa liikenneturvallisuussyistä sijoittaa selkä 
menosuuntaan välittömästi kuljettajan istui
men ja sen vieressä olevien istuinten taakse. 

Pykälän 2 momentin mukaan pakettiauto 
voitaisiin katsoa yksinomaan tavarankuljetuk
seen tarkoitetuksi myös silloin, kun sen tavara
tila varustetaan liikenneturvallisuuden kannal
ta hyväksyttävillä laitteilla pyörätuolin kiinnit
tämiseksi ja näin varustetun pakettiauton tava
ratilassa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti 
käyttävää henkilöä. Jos pakettiautossa on tä
män lisäksi edellä mainittuja tilapäisistuimia, 
pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetut laitteet 
otetaan huomioon tilapäisistuinten lukua mää
rättäessä. Lainkohdassa tarkoitettu kuljetus
mahdollisuus tavaratilaan kiinnitetyssä pyörä
tuolissa ei siten rajoittuisi ainoastaan edellä 
tarkoitettuihin suuriin pakettiautoihin, vaan 
tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää myös 
alle seitsemän kuutiometrin tavaratilalla varus
tettuja pakettiautoja. Myös useampaa kuin 
yhtä vammaista voitaisiin kuljettaa kerrallaan, 
mutta liikenneturvallisuudeltaan hyväksyttä
vien laitteiden asentaminen jokaista pyörätuo
lia käyttävää matkustajaa kohden on kuitenkin 
edellytyksenä. Tämä kuljetus rajoittaisi vastaa
vasti auton varustamista samaan aikaan muilla 
edellä tarkoitetuilla tilapäisistuimilla. 

8 §:n 2 momentti. Lainkohdassa on nykyisin 
säädetty, että pykälän 1 momentissa tar koitet
tuna veron maksuunpanon aiheuttavana paket
tiauton rakenteen muuttamisena pidetään au
ton tavaratilan varustamista istuimin tai istuin
ten asentamiseen tarkoitetuin laittein. Käytän
nössä tämä säännös on tähän asti estänyt 

muun muassa tilapäisistuinten käytön omalta 
painoltaan alle 1 800 kilon painoisissa paketti
autoissa. Kun mainitun painorajan vaikutus 
tässä suhteessa poistuisi ja kun pakettiauto on 
tarkoitus voida verotta varustaa 6 c §:ssä mai
nituilla istuimilla tai istuinten asentamiseen 
tarkoitetuilla laitteilla, 8 §:n 2 momenttiin olisi 
vastaavasti sisällytettävä viittaus tuossa lain
kohdassa tarkoitettuihin istuimiin. Lainkohdan 
sanamuotoa ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että pykälän 1 momentissa tarkoitettuna paket
tiauton rakenteen muuttamisena pidetään 
myös auton tavaratilan varustamista muilla 
kuin 6 c § :ssä tarkoitetuilla istuimilla tai istuin
ten asentamiseen tarkoitetuilla laitteilla. 

13 §. Pykälässä on säädetty autoveron mak
suunpantavasta määrästä niissä tapauksissa, 
joissa auton verottomuuden edellytykset lak
kaavat tietyn rekisterissäolaajan jälkeen. Mak
suunpantavaa veroa alennetaan nykyisin yhdel
lä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista täyt
tä rekisterissäolaajan täyttä kuukautta kohti. 
Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan 6 §:ssä tarkoitetun erikoisauton 
kysymyksessä ollessa kuukautta kohti vähen
nettävä määrä on kuitenkin yksi neljäskymme
neskahdeksasosa. 

Pykälän 2 momentissa on säännös, jonka 
mukaan muutettaessa pakettiauton rakennetta 
siten, että ajoneuvo muuttuu laadultaan vero
nalaiseksi ajoneuvoksi, vero pannaan maksuun 
kuitenkin aina täysimääräisenä. Tämä koskee 
myös kilpailutarkoituksiin erityisesti rakennet
tuja verottomia ajoneuvoja ja niiden käyttöä 
liikenteessä. Lainkohtaan ehdotetaan lisättä
väksi muut kuin 6 §:ssä tarkoitetut erikoisau
tot sellaisina ajoneuvoina, joiden vero niin 
ikään voitaisiin aina panna maksuun täysimää
räisenä, jos edellytyksiä verottomuudelle ei 
enää ole. 

21 a §. Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi 
veron kiertämisen varalta säännös, jollainen 
yleensä sisältyy muihin verolakeihin. Ehdote
tun säännöksen mukaan autovero voitaisiin 
kantaa ajoneuvosta siinäkin tapauksessa, että 
ajoneuvo olisi teknisiltä ominaisuuksiltaan tai 
tieliikennelainsäädännön mukaisen luokittelun
sa puolesta veroton, mutta poikkeaisi kuiten
kin ilmeisessä veron kiertämisen tarkoituksessa 
ominaisuuksiltaan, kuten esimerkiksi mitoil
taan tai rakenteiltaan siitä, mikä asianomaises
sa ajoneuvoryhmässä on tavallista. Säännöstä 
vmtmsnn soveltaa esimerkiksi tapauksissa, 
joissa pakettiauton tavaratilan mittaussääntöä 
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käytettään hyväksi asentamalla mittauspistei
siin tavaratilaa keinotekoisesti laajentava ra
kennelma ja tämä havaitaan tehdyksi ilmeises
sä veron välttämisen tarkoituksessa. 

25 §. Lainkohdassa on säädetty muun muas
sa liikenneministeriön valtuudesta antaa tietyis
sä tapauksissa autoverotuksessa tarvittavia tar
kempia määräyksiä. Kun pakettiauton tavara
tilan mittaamista koskevat säännökset siirret
täisiin liikenneministeriön tämän pykälän no
jalla antamasta päätöksestä autoverolakiin, py
kälästä ehdotetaan tarpeettomana poistetta
vaksi maininta liikenneministeriön tätä koske
vasta valtuudesta. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti 
eduskunnan hyväksyttyä sen ja lain tultua 
vahvistetuksi. Lain 5 §:n 4 momentti, jossa on 
säännökset eräiden varusteiden lukemisesta au
ton verotusarvoon, olisi voimassa väliaikaisesti 
vuoden 1991 loppuun asti. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjär
jestyksen 68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pi
demmältä ajalta kannettavaa veroa koskevassa 
säätämisjärjestyksessä. 

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

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

6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1095/76), 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti väliaikaisesti, 6 §:n 1 

momentti, 6 a §, 8 §:n 2 momentti, 13 §, 19 §:n 2 momentti ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 25 § 12 

päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (905/86 ), 6 a §, 8 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti 
17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (986/89) ja 13 § muutettuna mainituilla 12 päivänä 
joulukuuta 1986 ja 17 päivänä marraskuuta 1989 annetuilla laeilla, sekä 

lisätään lakiin uusi 6 b §, 6 c § sekä 21 a § seuraavasti: 

1 § 
Henkilöautosta, pakettiautosta ja sellaisesta 

muusta autosta, jonka oma paino on alle 1800 
kilogrammaa, sekä moottoripyörästä on maa
han tuotaessa tai, mikäli kysymyksessä on 
maassa valmistettu edellä mainittu ajoneuvo, 
kun valmistaja ensi kerran luovuttaa ajoneu
von, suoritettava valtiolle auto- ja moottori
pyöräveroa sen mukaan kuin tässä laissa sää
detään. 

3 § 

Maastohenkilöautosta suoritetaan veroa 50 
prosenttia auton verotusarvosta. 

5 § 

Auton verotusarvoon ei kuitenkaan lueta 
turvavöitä, sisälokasuojia, varoituskolmiota, 
vararengasta, akkua eikä henkilöauton pako
kaasupääsiöistä annettujen säännösten mukais
ten, 1 päivän marraskuuta 1990 ja 31 päivän 
joulukuuta 1991 välisenä aikana sovellettavien 
raja-arvojen alittamiseksi muuhun henkilöau
toon kuin vähäpäästöiseen henkilöautoon 
asennettuja pakokaasujen puhdistuslaitteita, 
jos edellä mainitut varusteet ja laitteet asenne
taan autoon vapaa-alueella tai muualla maas
sa. Suomessa ennen auton ensirekisteröintiä 
suoritetun ruosteenestokäsittelyn arvoa ei 
myöskään lueta auton verotusarvoon. Tullihal
litus voi tietyn automerkin ja -mallin osalta 
hakemuksesta päättää, että maahantuojan tai 
valmistajan Suomesta hankkimien muualla 
kuin Suomessa autoon asennettujen turvavöi
den, varoituskolmion, vararenkaan, akun ja 

mainittujen pakokaasujen puhdistuslaitteiden 
arvo saadaan vähentää verotusarvosta tullihal
lituksen määräämän suuruisena. 

6§ 
Autoverosta on vapaa paloauto, sairasauto, 

invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, 
ruumisauto, ja kilpailutarkoituksiin erityisesti 
rakennettu, vain suljetulla alueella käytettävä 
auto, jota ei rekisteröidä. 

6 a § 
Jos maahantuoja ilmoittaa muuttavansa ve

ronalaisen ajoneuvon ennen sen ensirekiste
röintiä tai, jos rekisteröintiä ei ole suoritettava, 
ennen käyttöön ottoa, ajoneuvoksi, joka olisi 
6 §:n nojalla verosta vapaa, ajoneuvo saadaan 
tuoda maahan veroa suorittamatta. V erotto
muuden edellytysten lopullisen täyttymisen sel
vittämisessä noudatetaan, mitä auto-ja moot
toripyöräverosta annetussa asetuksessa on sää
detty. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa ajoneuvo voidaan tullauksen yhteydessä 
luovuttaa verotta vain maahantuojalle, joka on 
tullilain (573/78) 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröi
ty asiakas. Muissa tapauksissa vero palaute
taan noudattaen, mitä tullilaissa säädetään tul
linoikaisusta ja muutoksenhausta. 

Maassa tehdasmaisesti valmistetusta autosta
ja sen valmistajasta noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 1 momentissa säädetään. 

Jos auto, josta vero on jo suoritettu, otetaan 
käyttöön 1 momentissa säädetyllä tavalla, so
velletaan, mitä tullilaissa ja liikevaihtoverolais
sa (532/63) säädetään muutoksenhausta ja oi
kaisusta. 
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Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan 
myös tuotaessa maahan pakettiauton alustoja. 

6b§ 
Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitettu 

pakettiauto on verosta vapaa, jos sen kanta
vuus on vähintään 600 kilogrammaa ja jos sen: 

1) yhtenäisen tavaratilan 2 momentin mukai
sesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutio
metriä, 

2) avoimen tavaratilan pituus on vähintään 
1 ,85 metriä tai 

3) umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus on 
vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 
0,80 metriä sekä avoimen tavaratilan pituus 
vähintään 1 ,50 metriä. 

Pakettiauton tavaratilan tilavuus määrätään 
seuraavasti: 

1) Tavaratilan pinta-ala mitataan kolmelta 
tasolta suorakulmaisesti siten, että huomioon 
otetaan tavaratilan lattiataso, 0,60 metriä sen 
yläpuolella oleva taso sekä taso, johon tavara
tilan korkeus mitataan. Mainittujen suorakul
mioiden pituus on ensiksi alkavan ja ensiksi 
päättyvän suorakulmion alku- ja päättymis
kohtiin asetettujen pystysuorien tasojen väli
nen etäisyys. Pinta-alojen mittaamisessa käy
tettäviä suorakulmioita määräävien tasojen tu
lee olla yhdensuuntaisia. Suorakulmiot sijoite
taan siten, etteivät auton tavaratilan rakenteet 
leikkaa niitä 3 kohdassa mainittuja rakenteita 
lukuun ottamatta. Alimman ja ylimmän tason 
välisen etäisyyden tulee olla vähintään 1,30 
metriä ja ylimmän suorakulmion pituuden vä
hintään 1 ,20 metriä ja leveyden auton keskilin
jan suhteen symmetrisesti vähintään 0,80 met
riä. Jos alinta tasoa Ieikkaavia rakenteita on 
enemmän kuin 40 prosenttia tuolla tasolla 
sijaitsevan suorakulmion pinta-alasta, taso si
joitetaan mainittujen rakenteiden yläpuolelle. 

2) Tavaratilan korkeus on pinta-alojen mää
räämisessä käytettävien alimman ja ylimmän 
tason välinen etäisyys. 

3) Tavaratilan tilavuus on 1 kohdassa tarkoi
tettujen pinta-alojen keskiarvon ja 2 kohdassa 
tarkoitetun korkeuden tulo vähennettynä alinta 
tasoa leikkaavien, pyöräkoteloista, moottorista 
tai voimansiirrosta johtuvien ajoneuvon raken
teiden tilavuudella. 

Avoimella tavaratilalla varustetun pakettiau
ton tavaratilan pituus mitataan tavaratilan ylä
laitojen tasolta 1 ,20 metrin levyiseltä alalta 
tavaratilan etuseinämästä takaseinämään. Jos 
tavaratila pyöräkoteloita huomioon ottamatta 

on tätä alempaa näin saatua mittaa lyhyempi, 
tämä lyhyempi mitta katsotaan tavaratilan pi
tuudeksi. 

6 c § 
Pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan ta

varankuljetukseen tarkoitetuksi, jos: 
1) sitä ei kuljettajan istuimen ja tämän 

vieressä sijaitsevien enintään kahden muun 
kiinteän istuimen lisäksi ole varustettu istuimin 
tai istuinten kiinnittämiseen tarkoitetuin lait
tein lukuun ottamatta yhtä tilapäiseen käyt
töön tarkoitettua istuiota tavaratilaltaan vähin
tään seitsemän kuutiometrin kokoisessa paket
tiautossa ja tämän lisäksi yhtä tilapäiseen käyt
töön tarkoitettua istuiota seitsemän kuutiomet
riä ylittävältä tavaratilan kultakin täydeltä 
kuutiometriltä; 

2) tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia 
on enintään kolme; ja 

3) tilapäiseen käyttöön tarkoitetut istuimet 
on sijoitettu selkä menosuuntaan välittömästi 
kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien 
istuinten taakse. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan 
tavarankuljetukseen tarkoitetuksi, vaikka siinä 
on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kiin
teiden istuimien lisäksi hyväksyttävät laitteet 
pyörätuolin kiinnittämiseksi ja näin varustetun 
pakettiauton tavaratilassa kuljetetaan pyörä
tuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä. Arvioi
taessa, voidaanko tavaratilaltaan vähintään 
seitsemän kuutiometrin kokoinen pakettiauto 1 
momentin mukaan katsoa yksinomaan tava
rankuljetukseen tarkoitetuksi, mainitut laitteet 
rinnastetaan tilapäiseen käyttöön tarkoitettui
hin istuimiin. 

Pakettiauton tavaratilan tilavuuden määrää
misestä säädetään 6 b §:n 2 momentissa. 

8 § 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiau
ton rakenteen muuttamisena pidetään myös 
auton tavaratilan varustamista muilla kuin 
6 c §:ssä tarkoitetuilla istuimilla tai istuinten 
asentamiseen tarkoitetuilla laitteilla. 

13§ 
Milloin 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 

auto sen luovutushetkellä tai auton verovapau
den, veronalennuksen tahi veronpalautuksen 
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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 määrämättä tai maksuunpa
nematta jätetyn veron määrä korotettuna yh
dellä viidesosalla. Jos auto on mainituissa ta
pauksissa ollut rekisteriin merkittynä yhden 
kuukauden tai enemmän, alennetaan maksuun
pantavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuu
desosalla jokaista täyttä rekisterissä oloajan 
kuukautta kohti. Jos auto on 6 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu erikoisauto, kuukautta kohti 
vähennettävä määrä on kuitenkin yksi neljäs
kymmeneskahdeksasosa. 

Jos verosta vapaan pakettiauton tai muun 
kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun erikoisau
ton rakennetta on muutettu 8 §:ssä tarkoitetul
la tavalla, vero maksuunpannaan kuitenkin 
aina täysimääräisenä. Samoin menetellään, jos 
6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu kilpailu
tarkoituksiin erityisesti rakennettu ajoneuvo 
ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava rekisteriin. 

19 § 

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on 17 tai 

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 1990 

18 §:n säännösten nojalla palautettu, ajoneu
vosta suoritetun liikevaihtoveron määrää ei 
tämän johdosta alenneta. 

21 a § 
Jos ajoneuvo on katsottava rakennetun tai 

muutetun verosta välttymisen tarkoituksessa 
siten, että se rakenteeltaan ja ominaisuuksil
taan poikkeaa asianomaiseen ajoneuvojen ryh
mään kuuluvien ajoneuvojen tavanomaisista 
ominaisuuksista, ajoneuvosta voidaan kantaa 
vero siinäkin tapauksessa, että ajoneuvo olisi 
sen luokittelun tai tämän lain säännösten no
jalla verosta vapaa. 

25 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. Liikennemi
nisteriö antaa kuitenkin tarvittaessa tarkemmat 
määräykset 5 §:n 3-5 momentissa tarkoite
tuista ajoneuvon varusteista ja siitä, milloin 
ajoneuvoa on pidettävä erityisesti kilpailutar
koituksiin rakennettuna. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tämän lain 5 § :n 4 momentti on voimassa 
vuoden 1991 loppuun. 

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovu
tetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

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

6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1976 annetussa laissa (1095/76}, 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti väliaikaisesti, 6 §:n 1 

momentti, 6 a §, 8 §:n 2 momentti, 13 §, 19 §:n 2 momentti ja 25 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 5 §:n 4 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 25 § 12 

päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (905/86 ), 6 a §, 8 §:n 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti 
17 päivänä marraskuuta 1989 annetussa laissa (986/89), 13 § muutettuna mainituilla 12 päivänä 
joulukuuta 1986 ja 17 päivänä marraskuuta 1989 annetuilla laeilla, sekä 

lisätään lakiin uusi 6 b §, 6 c § sekä 21 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Henkilöautosta ja sellaisesta muusta autosta, 

jonka oma paino on alle 1800 kiloa, sekä 
moottoripyörästä on maahan tuotaessa tai mi
käli kysymyksessä on maassa valmistettu edellä 
mainittu ajoneuvo, kun valmistaja ensi kerran 
luovuttaa ajoneuvon, suoritettava valtiolle 
auto- ja moottoripyöräveroa sen mukaan kuin 
tässä laissa säädetään. 

Maastohenkilöautosta, jonka vaihteistoon 
on koneiden ja työvälineiden käyttöä varten 
liitetty kytkimin varustettu voimansiirtolaite, 
suoritetaan veroa 30 prosenttia auton verotus
arvosta. 

Auton verotusarvoon ei kuitenkaan lueta 
turvavöitä, sisälokasuojia, varoituskolmiota, 
vararengasta eikä akkua, jos ne asennetaan 
autoon vapaa-alueella tai muualla maassa. 
Suomessa ennen auton ensirekisteröintiä suori
tetun ruosteenestokäsittelyn arvoa ei myöskään 
lueta auton verotusarvoon. Tullihallitus voi 
tietyn automerkin ja -mallin osalta hakemuk
sesta päättää, että maahantuojan tai valmista
jan Suomesta hankkimien muualla kuin Suo-

3 § 

5 § 

Ehdotus 

1 § 
Henkilöautosta, pakettiautosta ja sellaisesta 

muusta autosta, jonka oma paino on alle 1800 
kilogrammaa, sekä moottoripyörästä on maa
han tuotaessa tai, mikäli kysymyksessä on 
maassa valmistettu edellä mainittu ajoneuvo, 
kun valmistaja ensi kerran luovuttaa ajoneu
von, suoritettava valtiolle auto- ja moottori
pyöräveroa sen mukaan kuin tässä laissa sää
detään. 

Maastohenkilöautosta suoritetaan veroa 50 
prosenttia auton verotusarvosta. 

Auton verotusarvoon ei kuitenkaan lueta 
turvavöitä, sisälokasuojia, varoituskolmiota, 
vararengasta, akkua eikä henkilöauton pako
kaasupääsiöistä annettujen säännösten mukais
ten, 1 päivän marraskuuta 1990 ja 31 päivän 
joulukuuta 1991 välisenä aikana sovellettavien 
raja-arvojen aUttamiseksi muuhun henkilöau
toon kuin vähäpäästöiseen henkilöautoon 
asenneituja pakokaasujen puhdistuslaitteita, 
jos edellä mainitut varusteet ja laitteet asenne-
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messa autoon asennettujen turvavöiden, varoi
tuskolmion, vararenkaan, akun arvo saadaan 
vähentää verotusarvosta tullihallituksen mää
räämän suuruisena. 

6§ 
Autoverosta on vapaa paloauto, sairasauto, 

invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, 
ruumisauto ja kilpailutarkoituksiin erityisesti 
rakennettu, vain suljetulla alueella käytettävä 
auto, jota ei rekisteröidä. Yksinomaan tavaran 
kuljetukseen tarkoitettu pakettiauto on verosta 
vapaa, jos sen tavaratilan tilavuus on vähin
tään 3 kuutiometriä ja sisäkorkeus vähintään 
1,30 metriä tai jos sen avoimen tavaratilan 
pituus on vähintään 1,85 metriä. Verosta on 
vapaa myös sellainen pakettiauto, jonka umpi
naisen tavaratilan sisäkorkeus on vähintään 
1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 0,80 metriä 
sekä avoimen tavaratilan pituus on vähintään 
1,50 metriä. 

Veronalainen auto, jonka maahan tuoja il
moittaa ennen auton ensirekisteröintiä muutta
vansa sellaiseksi, että se olisi 1 momentin 
nojalla autoverosta vapaa, saadaan tuoda maa
han autoveroa suorittamatta käyttämällä va
kuus- tai vakuutusmenetelmää ja noudattaen 
sove/tuvin osin teollisuustullien ehdoista sää
dettyä menettelyä. 

6a§ 
Mikäli veronalaisen 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
mentissa säädettyä menettelyä ei ole noudatet
tu, hakemuksesta Helsingin piiritullikamarista 
saamaan takaisin autosta maahan tuonnin yh
teydessä suoritetun autoveron koko määrä. 
Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun hakija on merkitty ajoneuvorekiste
riin auton omistajaksi. Vero palautetaan ajo-

Ehdotus 

taan autoon vapaa-alueella tai muualla maas
sa. Suomessa ennen auton ensirekisteröintiä 
suoritetun ruosteenestokäsittelyn arvoa ei 
myöskään lueta auton verotusarvoon. Tullihal
litus voi tietyn automerkin ja -mallin osalta 
hakemuksesta päättää, että maahantuojan tai 
valmistajan Suomesta hankkimien muualla 
kuin Suomessa autoon asennettujen turvavöi
den, varoituskolmion, vararenkaan, akun ja 
mainittujen pakokaasujen puhdistuslaitteiden 
arvo saadaan vähentää verotusarvosta tullihal
lituksen määräämän suuruisena. 

6§ 
Autoverosta on vapaa paloauto, sairasauto, 

invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto, 
ruumisauto, ja kilpailutarkoituksiin erityisesti 
rakennettu, vain suljetulla alueella käytettävä 
auto, jota ei rekisteröidä. 

6a§ 
Jos maahantuoja ilmoittaa muuttavansa ve

ronalaisen ajoneuvon ennen sen ensirekiste
röintiä tai, jos rekisteröintiä ei ole suoritettava, 
ennen käyttöön ottoa, ajoneuvoksi, joka olisi 
6 §:n nojalla verosta vapaa, ajoneuvo saadaan 
tuoda maahan veroa suorittamatta. Verotto
muuden edellytysten lopullisen täyttymisen sel
vittämisessä noudatetaan, mitä auto-ja moot
toripyöräverosta annetussa asetuksessa on sää
detty. 
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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. 

3 300362F 

Ehdotus 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa ajoneuvo voidaan tul/auksen yhteydessä 
luovuttaa verotta vain maahantuoja/le, joka on 
tullilain (573178) 8 §:ssä tarkoitettu rekisteröi
ty asiakas. Muissa tapauksissa vero palaute
taan noudattaen, mitä tullilaissa säädetään tul
linoikaisusta ja muutoksenhausta. 

Maassa tehdasmaisesti valmistelusta autosta
ja sen valmistajasta noudatetaan soveltuvin 
osin, mitä 1 momentissa säädetään. 

Jos auto, josta vero on jo suoritettu, otetaan 
käyttöön 1 momentissa säädetyllä tavalla, so
velletaan, mitä tullilaissa ja liikevaihtoverolais
sa (532/63) säädetään muutoksenhausta ja oi
kaisusta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan 
myös luotaessa maahan pakettiauton a/ustoja. 

6b§ 
Yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitettu 

pakettiauto on verosta vapaa, jos sen kanta
vuus on vähintään 600 kilogrammaa ja jos sen: 

1) yhtenäisen tavaratilan 2 momentin mukai
sesti laskettava tilavuus on vähintään 3 kuutio
metriä, 

2) avoimen tavaratilan pituus on vähintään 
1,85 metriä tai 

3) umpinaisen tavaratilan sisäkorkeus on 
vähintään 1,30 metriä ja sisäpituus vähintään 
0,80 metriä sekä avoimen tavaratilan pituus 
vähintään 1,50 metriä. 

Pakettiauton tavaratilan tilavuus määrätään 
seuraavasti: 

1) Tavaratilan pinta-a 1 a mitataan 
kolmelta tasolta suorakulmaisesti siten, että 
huomioon otetaan tavaratilan lattiataso, 0, 60 
metriä sen yläpuolella oleva taso sekä taso, 
johon tavaratilan korkeus mitataan. Mainittu
jen suoraku/mioiden pituus on ensiksi alkavan 
ja ensiksi päättyvän suorakulmion alku- ja 
päättymiskohtiin asetettujen pystysuorien taso
jen välinen etäisyys. Pinta-alojen mittaamises
sa käytettäviä suorakulmioita määräävien taso
jen tulee olla yhdensuuntaisia. Suorakulmiot 
sijoitetaan siten, etteivät auton tavaratilan ra
kenteet leikkaa niitä 3 kohdassa mainittuja 
rakenteita lukuun ottamatta. Alimman ja ylim
män tason välisen etäisyyden tulee olla vähin
tään 1,30 metriä ja ylimmän suorakulmion 
pituuden vähintään 1,20 metriä ja leveyden 
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Ehdotus 

auton keskilinjan suhteen symmetrisesti vähin
tään 0,80 metriä. Jos alinta tasoa Ieikkaavia 
rakenteita on enemmän kuin 40 prosenttia 
tuolla tasolla sijaitsevan suorakulmion pinta
alasta, taso sijoitetaan mainittujen rakenteiden 
yläpuolelle. 

2) Tavaratilan korkeus on pinta-alo
jen määräämisessä käytettävien alimman ja 
ylimmän tason välinen etäisyys. 

3) Ta vara tilan tila v u u s on 1 kohdas
sa tarkoitettujen pinta-alojen keskiarvon ja 2 
kohdassa tarkoitetun korkeuden tulo vähennet
tynä alinta tasoa leikkaavien, pyöräkoteloista, 
moottorista tai voimansiirrosta johtuvien ajo
neuvon rakenteiden tilavuudella. 

Avoimella tavaratilalla varustetun pakettiau
ton tavaratilan pituus mitataan tavaratilan ylä
laitojen tasolta 1,20 metrin levyiseltä alalta 
tavaratilan etuseinämästä takaseinämään. Jos 
tavaratila pyöräkatelaita huomioon ottamatta 
on tätä alempaa näin saatua mittaa lyhyempi, 
tämä lyhyempi mitta katsotaan tavaratilan pi
tuudeksi. 

6 c § 
Pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan ta

varankuljetukseen tarkoitetuksi, jos: 
1) sitä ei kuljettajan istuimen ja tämän 

vieressä sijaitsevien enintään kahden muun 
kiinteän istuimen lisäksi ole varustettu istuimin 
tai istuinten kiinnittämiseen tarkoitetuin lait
tein lukuun ottamatta yhtä tilapäiseen käyt
töön tarkoitettua istuinta tavaratilaltaan vähin
tään seitsemän kuutiometrin kokoisessa paket
tiautossa ja tämän lisäksi yhtä tilapäiseen käyt
töön tarkoitettua istuinta seitsemän kuutiomet
riä ylittävältä tavaratilan kultakin täydeltä 
kuutiometriltä; 

2) tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia 
on enintään kolme; ja 

3) tilapäiseen käyttöön tarkoitetut istuimet 
on sijoitettu selkä menosuuntaan välittömästi 
kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien 
istuinten taakse. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan 
tavarankuljetukseen tarkoitetuksi, vaikka siinä 
on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kiin
teiden istuimien lisäksi hyväksyttävä! laitteet 
pyörätuolin kiinnittämiseksi ja näin varustetun 
pakettiauton tavaratilassa kuljetetaan pyörä
tuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä. Arvioi-
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taessa, voidaanko tavaratilaltaan vähintään 
seitsemän kuutiometrin kokoinen pakettiauto 1 
momentin mukaan katsoa yksinomaan tava
rankuljetukseen tarkoitetuksi, mainitut laitteet 
rinnastetaan tilapäiseen käyttöön tarkoitettui
hin istuimiin. 

Pakettiauton tavaratilan tilavuuden määrää
misestä säädetään 6 b §:n 2 momentissa. 

8 § 

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

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. 

Jos verosta vapaan pakettiauton rakennetta 
on muutettu 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla, vero 
maksuunpannaan kuitenkin aina täysimääräi
senä. Samoin menetellään, jos 6 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu kilpailutarkoituksiin 
erityisesti rakennettu ajoneuvo ilmoitetaan tai 
olisi ilmoitettava rekisteriin merkittäväksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna pakettiau
ton rakenteen muuttamisena pidetään myös 
auton tavaratilan varustamista muilla kuin 
6 c §:ssä tarkoitetuilla istuimilla tai istuimen 
asentamiseen tarkoitetuilla laitteilla. 

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 määrämättä tai maksuunpa
nematta jätetyn veron määrä korotettuna yh
dellä viidesosalla. Jos auto on mainituissa ta
pauksissa ollut rekisteriin merkittynä yhden 
kuukauden tai enemmän, alennetaan maksuun
pantavaa veroa yhdellä kolmaskymmeneskuu
desosalla jokaista täyttä rekisterissä oloajan 
kuukautta kohti. Jos auto on 6 §:n 1 momen
tissa tarkoitettu erikoisauto, kuukautta kohti 
vähennettävä määrä on kuitenkin yksi neljäs
kymmeneskahdeksasosa. 

Jos verosta vapaan pakettiauton tai muun 
kuin 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun erikoisau
ton rakennetta on muutettu 8 §:ssä tarkoitetul
la tavalla, vero maksuunpannaan kuitenkin 
aina täysimääräisenä. Samoin menetellään, jos 
6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu kilpailu
tarkoituksiin erityisesti rakennettu ajoneuvo 
ilmoitetaan tai olisi ilmoitettava rekisteriin. 
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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. 

25 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. Liikennemi
nisteriö antaa kuitenkin tarvittaessa tarkemmat 
määräykset pakettiauton tavaratilan tilavuu
den, korkeuden ja pituuden mittaamisesta sekä 
tarvittaessa 5 §:n 3, 4 ja 5 momentissa tarkoi
tetuista ajoneuvon varusteista ja siitä, milloin 
ajoneuvoa on pidettävä erityisesti kilpailutar
koituksiin rakennettuna, sekä maastokäyttöön 
suunnitellun moottoripyörän 6 §:n 2 momen
tissa tarkoitetuista ominaisuuksista. 

Jos ajoneuvosta kannettua veroa on 17 tai 
18 §:n säännösten nojalla palautettu, ajoneu
vosta suoritetun liikevaihtoveron määrää ei 
tämän johdosta alenneta. 

21 a § 
Jos ajoneuvo on katsottava rakennetun tai 

muutetun verosta vä/ttymisen tarkoituksessa 
siten, että se rakenteeltaan ja ominaisuuksil
taan poikkeaa asianomaiseen ajoneuvojen ryh
mään kuuluvien ajoneuvojen tavanomaisista 
ominaisuuksista, ajoneuvosta voidaan kantaa 
vero siinäkin tapauksessa, että ajoneuvo olisi 
sen luokitte/un tai tämän lain säännösten no
jalla verosta vapaa. 

25 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. Liikennemi
nisteriö antaa kuitenkin tarvittaessa tarkemmat 
määräykset 5 §:n 3-5 momentissa tarkoite
tuista ajoneuvon varusteista ja siitä, milloin 
ajoneuvoa on pidettävä erityisesti kilpailutar
koituksiin rakennettuna. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tämän lain 5 §:n 4 momentti on voimassa 
vuoden 1991 loppuun. 

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, jotka luovu
tetaan tullivalvonnasta tai toimitetaan lain voi
maantulopäivänä tai sen jälkeen. 


