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Laki
autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan autoverolain (1482/1994) 29 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 413/1997,

sekä
muutetaan 21, 28 ja 48 §, sellaisina kuin ne ovat, 21 § laeissa 413/1997, 266/2003 ja

5/2009 sekä 28 ja 48 § laissa 1073/2014, seuraavasti:

21 §
Autoverosta on vapaa pelastusauto, sairasauto, eläinlääkintäauto sekä yksinomaan ruu-

miiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruu-
misauto. Vapautumisen ehdoista annetaan tarkempia säännöksiä asetuksella.

Autoverosta on vapaa matkailuauto, jonka oma massa on vähintään 2 500 kilogrammaa
ja jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on vä-
hintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna. Ajo-
neuvolain 22 §:ssä säädettyjen varusteiden lisäksi auton majoitustilojen varustukseen tu-
lee kuulua vähintään tukevasti kiinnitettynä kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin.

M1-luokkaan kuuluva auto, jonka oma massa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on ve-
rosta vapaa.

Verosta on vapaa L1-, L2-, L1e-, L2e- ja L6e-luokan ajoneuvo.

28 §
Autoverosta on vapaa ajoneuvo, joka:
1) Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi liikenteen palveluista

annetun lain (320/2017) I osan 1 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun taksi-
liikenteeseen tai sitä vastaavaan Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitettuun liikenteeseen
ja jota pääasiallisesti käytetään siihen;

2) on esteetön tai hyväksytty tieliikennelain (267/1981) 108 §:n 3 momentin nojalla
annettujen säännösten mukaisesti koulu- ja päivähoitokuljetuksiin; ja

3) on hyväksytty kuljettajan lisäksi vähintään kuuden matkustajan kuljetukseen, joista
yksi tai useampi voi olla pyörätuolissa matkustava henkilö.

48 §
Ajoneuvo, joka ei enää täytä verottomuuden, veronpalautuksen tai veronalennuksen eh-

toja, verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan sa-
manlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi. Jäljempänä
2 momentissa tarkoitetusta ajoneuvosta maksuunpannaan kuitenkin se määrä, joka ajo-
neuvosta olisi tullut sitä ensi kertaa verotettaessa kantaa täysimääräisenä verona vähennet-
tynä ajoneuvosta jo suoritetun veron määrällä.
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Autosta, jonka veroa on alennettu 51 §:n nojalla, sekä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetus-
ta sairasautosta ja 28 §:ssä tarkoitetusta ajoneuvosta maksuunpantavaa veroa alennetaan
yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokaista rekisterissäoloajan täyttä kuukautta kohti.
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton, eläinlääkintäauton ja ruumisauton
verosta vähennetään yksi neljäskymmeneskahdeksasosa rekisterissäoloajan kutakin täyttä
kuukautta kohti.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.
Autoveroa alennetaan muusta kuin 28 §:ssä tarkoitetusta ajoneuvosta, joka Suomessa

ensi kertaa rekisteröitäessä merkitään käytettäväksi liikenteen palveluista annetun lain
(320/2017) I osan 1 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun taksiliikenteeseen
tai sitä vastaavaan Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitettuun liikenteeseen ja jota pää-
asiallisesti käytetään tällaiseen liikenteeseen:

1) enintään 3 000 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30 päivänä kesäkuu-
ta 2019;

2) enintään 2 400 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30 päivänä kesäkuu-
ta 2020;

3) enintään 1 200 eurolla, jos ajoneuvo on rekisteröity viimeistään 30 päivänä kesäkuu-
ta 2022.

Veron alennusta pienennetään kuitenkin yhdellä kolmaskymmeneskuudesosalla jokais-
ta täyttä tai alkavaa kalenterikuukautta kohden, jonka ajoneuvo on muualla kuin Suomessa
ollut käytössä ennen sen rekisteröintiä edellä mainittuun käyttöön.

Ajoneuvoon, joka on rekisteröity viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 käytettäväksi
taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun tilausliikenteeseen tai sitä vas-
taavaan Ahvenanmaan maakuntalaissa tarkoitettuun liikenteeseen, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa ollutta 28 §:ää.

Edellä 2 ja 4 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoon sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa ollutta 48 §:ää.
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