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943/2018

Laki
ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 7, 8, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 30–33,

36, 46–49, 52, 53 ja 56 §, 57 §:n 1 momentti, 58, 59, 61 ja 63 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7, 15, 16 ja 25 § ja 57 §:n 1 momentti laissa 1327/2009, 8 §

osaksi laeissa 235/2007, 1327/2009 ja 1065/2014, 11 § osaksi laeissa 1236/2004,
1401/2010 ja 1317/2011, 18 § osaksi laeissa 235/2007 ja 1327/2009, 19, 23, 26, 30, 31 ja
32 § osaksi laissa 1327/2009, 21 § laeissa 1317/2011 ja 307/2018, 33 § laissa 44/2018,
36 § osaksi laeissa 1327/2009 ja 1065/2014, 46 § osaksi laeissa 1327/2009 ja 1317/2011,
47 § osaksi laeissa 235/2007, 1327/2009 ja 1317/2011, 48 ja 49 § laissa 937/2015, 52 §
osaksi laeissa 1327/2009 ja 801/2016, 53 § laeissa 972/2012 ja 385/2014, 56 § osaksi
laeissa 972/2012 ja 307/2018, 58 § laeissa 1317/2011 ja 1482/2015, 59 § osaksi laissa
1317/2011, 61 § osaksi laissa 972/2012 sekä 63 § osaksi laeissa 1327/2009 ja 307/2018,
seuraavasti:

7 §

Verovelvollisuuden siirto

Verovelvollinen voi siirtää verovelvollisuuden sopimuksen perusteella toiselle henki-
lölle. Sopimus on tehtävä kirjallisesti Liikenne- ja viestintäviraston vahvistamaa lomaket-
ta käyttäen. Verovelvollisuuden vastaanottaja vastaa verosta niiden perusteiden mukaan,
jotka koskevat alkuperäistä verovelvollista. Jos verovelvollisuuden siirto on ilmeisesti
tehty veron maksun välttämiseksi, vero voidaan kuitenkin panna maksuun siten kuin siir-
toa ei olisi tehty.

Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä määräämillään ehdoilla tai hylätä verovel-
vollisuuden siirtämisen. Jos verovelvollisuuden vastaanottaja ei suorita veroa säädetyllä
tavalla, virasto voi määrätä verovelvollisuuden siirtäjän ja vastaanottajan vastaamaan ve-
rosta yhteisvastuullisesti.

8 §

Verovelvollisuuden alkaminen ja päättyminen

Verovelvollisuus alkaa:
1) päivänä, jona ajoneuvo ensi- tai uudelleenrekisteröidään tai otetaan liikennekäyt-

töön;
2) sitä seuraavana päivänä, jona rekisteriin merkityn ajoneuvon omistaja- tai haltijatie-

to muuttuu siten, että vero on maksuunpantava uudelle verovelvolliselle;
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3) päivänä, jona verosta vapaa ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan
veronalaiseksi; tai

4) verovapautuksen edellytysten päättymispäivää seuraavana päivänä.
Jos verovelvollisuuden alkamisen ajankohtaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauk-

sessa ei voida selvittää, verovelvollisuus voidaan arvion perusteella vahvistaa alkavaksi
enintään 12 kuukautta ennen sitä päivää, jona Liikenne- ja viestintävirasto sai tiedon 5 §:n
2 kohdassa tarkoitetusta ajoneuvon käytöstä.

Verovelvollisuus päättyy päivänä, jona:
1) ajoneuvon liikennekäytöstä poisto taikka lopullinen poisto merkitään rekisteriin;
2) ajoneuvon omistaja- tai haltijatieto muuttuu siten, että vero on maksuunpantava uu-

delle verovelvolliselle;
3) verollinen ajoneuvo muutosrekisteröidään tai muutoskatsastetaan verovapaaksi; tai
4) verovapautuksen edellytykset alkavat.
Jos 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ajoneuvon rekisterikilpien palau-

tuspäivä on aiempi kuin liikennekäytöstä poistamisen tai lopullisen poiston rekisteriin
merkitsemispäivä, verokausi päättyy rekisterikilpien palautuspäivään.

Edellä 3 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa verovelvollisuuden päät-
tymisen edellytyksenä on, että verovelvollisuuden päättymisen perusteesta on tehty ajo-
neuvolain nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus. Jos voidaan luo-
tettavasti osoittaa, että verovelvollisuuden päättymisen peruste on syntynyt ilmoituksen
tekoa aikaisemmasta ajankohdasta, verovelvollisuuden voidaan katsoa päättyneen tuona
ajankohtana. Jos ajoneuvon edellinen omistaja on luovuttanut ajoneuvon tuntemattomalle,
verovelvollisuus päättyy kuitenkin sinä päivänä, jona Liikenne- ja viestintävirasto on saa-
nut ilmoituksen ja luotettavaksi katsomansa selvityksen luovutuksesta.

Ajoneuvon luovutuspäivän verosta vastaa luovuttaja, ja haltijana olemisen viimeisen
päivän verosta haltija.

11 §

Käyttövoimavero

Ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä,
määrätään käyttövoimaveroa. Käyttövoimaveron määrä päivää kohden on:

1) henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka), kaksikäyttöautosta (N1-luokka) sekä ajoneu-
vosta, joka siihen tehtyjen katsastamattomien muutosten johdosta vastaa käyttötarkoituk-
seltaan lähinnä henkilöautoa, 5,5 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilo-
grammalta;

2) poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, käyttövoimaveron määrä päivää kohden
on jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta:

a) 1,5 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö;
b) 0,5 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini;
c) 4,9 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on sähkö ja dieselöljy;
d) 3,1 senttiä, jos ajoneuvon käyttövoima on metaanista koostuva polttoaine;
3) pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka), matkailuautosta (M1-luokka) ja huoltoautosta

(M1-, N1-, N2-, N3-, M1G-, N1G-, N2G- ja N3G-luokka) 0,9 senttiä jokaiselta kokonais-
massan alkavalta sadalta kilogrammalta;

4) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), jossa ei käytetä perävaunua, jo-
kaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,6 senttiä 12 000 kilogramman
kokonaismassaan saakka ja jokaiselta tämän massan ylittävältä kokonaismassan alkavalta
sadalta kilogrammalta 1,3 senttiä, jos ajoneuvossa on kaksi akselia; vero on jokaiselta ko-
konaismassan alkavalta sadalta kilogrammalta 0,8 senttiä, jos ajoneuvossa on kolme ak-
selia, 0,7 senttiä, jos ajoneuvossa on neljä akselia, ja 0,6 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi
akselia tai useampia;
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5) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varustettu ja jota käyte-
tään puoliperävaunun vetoon, 2,2 senttiä jokaiselta kokonaismassan alkavalta sadalta ki-
logrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 1,3 senttiä, jos akseleita on kolme,
1,2 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,0 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia tai useam-
pia;

6) kuorma-autosta (N2-, N3-, N2G- ja N3G-luokka), joka on varustettu ja jota käyte-
tään varsinaisen tai keskiakseliperävaunun vetoon, 2,1 senttiä jokaiselta kokonaismassan
alkavalta sadalta kilogrammalta, jos ajoneuvossa on kaksi akselia, 1,4 senttiä, jos akseleita
on kolme, 1,3 senttiä, jos akseleita on neljä, ja 1,2 senttiä, jos ajoneuvossa on viisi akselia
tai useampia.

Erikoisautona rekisterissä olevan ajoneuvon vero on sama kuin akseliluvultaan vastaa-
van M- tai N-luokan ajoneuvon vero. Erikoisauton ajoneuvoluokka määrätään tarkemmin
niiden ajoneuvojen luokituksesta annettujen säännösten mukaan, joita sovellettaisiin, jos
ajoneuvon rekisteriin merkittyä luokkaa tarkistettaisiin verokauden alkaessa. Kaksikäyt-
töautona pidetään N1-luokkaan kuuluvaa ajoneuvoa, joka on varustettu kuljettajan istui-
men ja tämän vieressä olevien istuinten lisäksi muilla istuimilla tai niiden kiinnitykseen
tarkoitetuilla laitteilla, lukuun ottamatta autoverolain (1482/1994) 24 §:n mukaisia tilapäi-
seen käyttöön tarkoitettuja istuimia, tai ennen 30 päivää syyskuuta 1998 voimassa ollei-
den tieliikennesäännösten mukaisesti pakettiautoon hyväksyttyjä istuimia.

Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan käytettävän perä-
vaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun vetoon varustettua kuorma-autoa
ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneuvon omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuor-
ma-auton ensi- ja uudelleenrekisteröinnin sekä liikennekäyttöön oton yhteydessä tai en-
nen perävaunun käytön lopettamista. Vastaavasti etukäteen on tehtävä ilmoitus, jos kuor-
ma-autoa, josta on tehty perävaunun käytön lopettamisilmoitus, ryhdytään käyttämään pe-
rävaunun vetoon. Ilmoitus tehdään vahvistettua lomaketta käyttäen rekisteröintiä suoritta-
vassa katsastustoimipaikassa tai Liikenne- ja viestintävirastolle.

15 §

Ajoneuvoveron maksuunpano

Ajoneuvovero pannaan maksuun viipymättä, kun verokausi on alkanut tai kun verotuk-
seen vaikuttava ajoneuvon laadun muutos tai muu verotusta varten tarvittava tieto on mer-
kitty rekisteriin tai on muutoin tullut Liikenne- ja viestintäviraston tietoon. Maksuunpano
toimitetaan verovelvollista kuulematta.

16 §

Veronkanto verosta vastattavaksi otettaessa

Jos ajoneuvon luovuttaja on laiminlyönyt rekisteri-ilmoituksen tekemisen ja 6 §:ssä tar-
koitettua ajoneuvon luovuttajan veroa ei ole maksuunpantu luovuttajalle, vero kannetaan
vastattavaksi otettavana verona ensiksi siltä luovutuksen saajalta, joka on rekisteröinyt
ajoneuvon nimiinsä. Vastattavaksi otettavan veron määrään ei tällöin sovelleta 62 §:n
säännöksiä pienimmästä perittävästä määrästä. Maksuunpano toimitetaan kuulematta ajo-
neuvon luovutuksen saajaa. Jos luovutuksen saaja ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastol-
le, ettei hän ota vastatakseen verosta, maksuunpano peruutetaan. Vero kannetaan tämän
jälkeen luovuttajalta ja luovutuksen saajalta heidän omistusaikansa mukaan.

Jos 1 momentissa tarkoitettua veroa ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, Liikenne-
ja viestintävirasto voi panna maksuun veron ajoneuvon luovuttajalle. Luovutuksen saaja
voi kuitenkin maksuunpanon jälkeen virastolle tehtävällä ilmoituksella ottaa vastattavak-
seen verosta.
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18 §

Veron maksaminen erissä ja maksutapalisä

Verovelvollisen ennen kunkin verokauden ensimmäistä eräpäivää tekemästä pyynnöstä
Liikenne- ja viestintävirasto voi jakaa maksuun pantavan veron määrän maksettavaksi
kahdessa tai neljässä erässä. Tällöin erien määriin lisätään maksutapalisää 3 euroa erää
kohden. Maksutapaa noudatetaan, kunnes verovelvollinen pyytää maksutavan muutosta.
Pyyntö on tehtävä ennen verokauden alkua.

Jos rekisteriin merkitty uusi verovelvollinen verovelvollisuutensa alkaessa maksaa ve-
rolipussa olevan eriin jaetun veron osan, hänen katsotaan tehneen 1 momentissa tarkoite-
tun pyynnön.

Maksuunpanon oikaisussa, jälkiverotuksessa, lisäverona tai muutoksenhakuun annetun
päätöksen johdosta maksuunpantava vero kannetaan yhdessä erässä.

19 §

Veronkanto eräissä tapauksissa

Ajoneuvoveroa ei tarvitse suorittaa siltä ajalta, jona ajoneuvo on:
1) ilmoitettu poliisille anastetuksi;
2) takavarikoitu tai otettu muutoin poliisin tai autoverosta huolehtivan viranomaisen

haltuun;
3) ulosmitattu ulosottoviranomaisen haltuun;
4) otettu romuajoneuvona kunnan haltuun; tai
5) osoitettu tuhoutuneeksi tai romutetuksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa veron maksuunpanoa oikaistaan. Oikai-

su tehdään hakemuksetta, jos oikaisun peruste on Liikenne- ja viestintäviraston tiedossa.
Maksettua veroa palautetaan verovelvolliselle siten kuin 32 §:ssä säädetään.

Jos ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön, vero maksuunpannaan 1 momentissa tarkoi-
tetun perusteen päättymispäivästä alkaen. Jos verokausi ei ole vielä päättynyt, vero kan-
netaan verokauden jäljellä olevalta ajalta.

21 §

Verolipun ja muun ilmoituksen tai päätöksen lähettäminen

Liikenne- ja viestintävirasto lähettää verolipun, muun ilmoituksen ja päätöksen liiken-
neasioiden rekisteriin merkityllä osoitteella. Muu kuin yksityishenkilö voi ilmoittaa Lii-
kenne- ja viestintävirastolle kirjallisesti ajoneuvoveron laskutusosoitteen. Jollei muuta
näytetä, asiakirjan tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen jäl-
keen, kun virasto on antanut asiakirjan postin tai muun vastaavista tehtävistä huolehtivan
sopimuskumppanin kuljetettavaksi.

Verolippu ja muu 1 momentissa tarkoitettu asiakirja voidaan lähettää verovelvollisen
pyynnöstä myös sähköiseen laskutusosoitteeseen.

Jos verovelvollinen ei ole saanut verolippua, hänen on pyydettävä sitä Liikenne- ja vies-
tintävirastolta siten, että veron voi suorittaa eräpäivänä.

Jos on syytä olettaa, että vastaanottajan osoite voi olla virheellinen, asiakirja voidaan
lähettää todisteellisena tiedoksiantona.

23 §

Eräpäivät

Veron eräpäivä on 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta tai verotuspäätöksen te-
kemisestä sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi ajankohta. Lain 18 §:n 3 momentin
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mukaisen maksuunpanon eräpäiväksi Liikenne- ja viestintävirasto voi määrätä muunkin
päivän.

Useammassa kuin yhdessä erässä maksettava vero erääntyy maksettavaksi kolmen tai
kuuden kuukauden välein veron ensimmäisen erän eräpäivästä lukien siten kuin verolip-
puun on merkitty.

25 §

Maksumuistutus

Liikenne- ja viestintävirasto voi lähettää erääntyneestä verosta verovelvolliselle mak-
sumuistutuksen. Maksumuistutusta ei kuitenkaan lähetetä, jos sen lähettämättä jättämi-
seen on erityisiä syitä.

26 §

Veronkannon jaksottaminen

Liikenne- ja viestintävirasto voi hyväksyä jaksoverotettavaksi verovelvollisen, jonka
arvioidaan vastaavan keskimäärin päivittäin 12 kuukauden aikana vähintään 50 ajoneuvon
verosta. Jaksoverotettavaksi voidaan erityisistä syistä hyväksyä myös tätä pienemmästä
verotettavien ajoneuvojen määrästä vastaava verovelvollinen.

Jaksoverotukseen hyväksytylle verovelvolliselle toimitetaan verolippujen kooste vero-
tusjakson päättymisen jälkeen niistä ajoneuvoista, joista jaksoverotettava on ollut verovel-
vollinen jakson aikana. Vero kannetaan jakson aikana rekisterissä olleista ajoneuvoista
päiväkohtaisesti.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehdä asettamillaan ehdoilla sopimuksen jaksoverotet-
tavan kanssa:

1) verolipun sisältämistä tiedoista;
2) veron eräpäivästä;
3) verotusjakson pituudesta;
4) verosaatavaa turvaavasta vakuudesta;
5) maksuunpantavan veron minimimäärästä; sekä
6) muista jaksoverottamisen toimittamiseksi tarpeellisista asioista.
Jos jaksoverotettava ei noudata sopimuksen ehtoja tai jos sopimuksen edellytykset

muutoin lakkaavat, Liikenne- ja viestintävirasto voi purkaa sopimuksen verovelvollista
kuulematta. Sopimuksen purkamisen jälkeen ajoneuvovero pannaan maksuun ajoneuvo-
kohtaisesti siten kuin tässä laissa säädetään.

30 §

Aiheettoman suorituksen palauttaminen

Joka osoittaa suorittaneensa erehdyksessä ajoneuvoveroa, on oikeutettu hakemaan suo-
rittamansa määrän takaisin Liikenne- ja viestintävirastolta. Erehdyksenä ei pidetä veron
suorittamista siinä tarkoituksessa, ettei ajoneuvon käyttöä estettäisi, tai olosuhteissa, jois-
sa tätä tarkoitusta voidaan pitää ilmeisenä.

Jos kaksi tai useampi on suorittanut samasta ajoneuvosta ajoneuvoveroa, liikaa makset-
tu vero palautetaan hakemuksesta sille, joka ei ole verovelvollinen.

31 §

Veronpalautuksen siirto

Jos Liikenne- ja viestintävirastolla on verovelvolliselle sekä palautettavaa että tälle
maksuun pantavaa veroa, virasto siirtää verovelvollista kuulematta palautuksen veron
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suoritukseksi. Siirto voidaan tehdä, vaikka vero, jonka suoritukseksi palautus siirretään, ei
ole erääntynyt. Jos maksuun pantavaa veroa ei ole, palautus siirretään odottamaan seuraa-
vaa maksuunpanoa.

Siirrettyyn veronpalautukseen sovelletaan, mitä 32 §:ssä säädetään.
Palautettavan määrän siirrosta ja käyttämisestä veron suoritukseksi ilmoitetaan vero-

velvolliselle seuraavaksi lähetettävässä verolipussa.

32 §

Palautuksen maksaminen

Veronpalautus maksetaan hakemuksesta palautuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille
tai maksuosoituksena, jollei palautusta ole käytetty 31 tai 33 §:n mukaisesti.

Jos palautusta ei ole haettu viimeistään 12 kuukauden kuluessa palautusperusteen syn-
tymisestä, veronpalautus maksetaan ilman eri hakemusta, jos maksajana on ollut verovel-
vollinen. Jos muu kuin verovelvollinen on maksanut palautettavana olevan veron, maksa-
jan tulee hakea veronpalautusta Liikenne- ja viestintävirastolta kirjallisesti.

33 §

Kuittaus

Jos veronkantolaissa säädetyt palautuksen käyttämisen edellytykset ovat olemassa ja
kuittausta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, kuittaus voidaan toimittaa Liikenne- ja
viestintäviraston ja muun viranomaisen kannettavana olevien verojen kesken. Kuittaus-
menettelyyn sovelletaan palautuksen käyttämistä koskevia veronkantolain säännöksiä.

36 §

Menettely vapautusta haettaessa

Vapautusta vammaisuuden perusteella haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta kirjalli-
sesti.

Hakemuksesta on käytävä ilmi verovelvollisen sekä vammaisen henkilön nimi, osoite
ja henkilötunnus sekä ajoneuvon rekisteritunnus ja hakemuksen perustelut. Liikenne- ja
viestintävirasto voi vaatia vapautuksen perusteena olevat asiakirjat nähtävikseen hake-
muskäsittelyn aikana tai vapautuksen myöntämisen jälkeen.

Vapautus voidaan myöntää hakemuksetta, jos vapautuksen peruste on Liikenne- ja
viestintäviraston tiedossa.

46 §

Veronoikaisu veronsaajan hyväksi

Jos verovelvolliselle on jäänyt maksuunpanematta vero tai veroa on maksuunpantu
liian vähän taikka veroa on aiheettomasti palautettu verovelvolliselle tai hän on saanut lii-
kaa veroa takaisin, verotusta voidaan oikaista kolmen vuoden kuluessa sen verokauden
päättymisestä, jona veron maksuunpano on tehty tai jona veron maksuunpano olisi pitänyt
määrätä tai jona veron palautuspäätös on tehty.

Verotuksen muuttumista koskevaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöstä saadaan
1 momentissa säädetyn määräajan estämättä oikaista 60 päivän kuluessa päivästä, jona
muutoksenhakuun oikeutettu on saanut viraston päätöksestä tiedon.
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47 §

Jälkiverotus

Jos ajoneuvo on toimittamatta jätetyn taikka puutteellisen tai tiedoiltaan väärän ilmoi-
tuksen tai muun tiedon tai asiakirjan johdosta jäänyt kokonaan tai osaksi verottamatta tai
veroa on aiheettomasti palautettu, Liikenne- ja viestintävirasto määrää maksuun panemat-
ta jääneen tai palautetun veron suoritettavaksi.

Jos veron määrä tulee laskettavaksi ajoneuvolle, joka ei ole rekisterissä tai joka on il-
moitettu liikennekäytöstä poistetuksi, arvioidaan veron määrä sen mukaiseksi, mikä tie-
dossa olevien seikkojen perusteella vastaisi todennäköisesti vastaavanlaisesta rekisteröi-
dystä ajoneuvosta suoritettavan veron määrää. Vero voidaan määrätä aina vähintään nii-
den tietojen mukaisena, jotka ajoneuvosta on kirjattu sen ollessa viimeksi rekisterissä.

Ennen jälkiverotuksen toimittamista on verovelvolliselle varattava tilaisuus vastineen
antamiseen asiassa. Jälkiverotus tulee toimittaa viimeistään kahden vuoden kuluttua sen
vuoden päättymisestä, jonka aikana jälkiverotuksen perusteena oleva seikka on tullut ve-
roviranomaisen tietoon. Jälkiverotus toimitetaan kuitenkin viimeistään kolmen vuoden
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolta vero olisi pitänyt maksuunpanna.

48 §

Ennakkoratkaisu

Liikenne- ja viestintävirasto voi hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun ajoneuvoveroa
koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkoratkaisu annetaan enintään kahden vuoden
pituiseksi ajanjaksoksi sille, jolle on tärkeää saada tieto lain soveltamisesta ajoneuvoonsa.
Ennakkoratkaisun antamisesta peritään eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista an-
netun lain (1209/2006) mukainen maksu.

Jos hakija vaatii, lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on noudatettava sitovana haki-
jan verotuksessa sinä aikana, jota ennakkoratkaisu koskee. Ennakkoratkaisuun ei saa vaa-
tia 50 §:ssä tarkoitettua oikaisua, vaan siihen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätökseen, jolla
ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valitta-
malla. Valitusoikeus valtion puolesta on Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamiehellä.

49 §

Oikaisu verovelvollisen hyväksi

Jos veroa on maksuunpantu liikaa, Liikenne- ja viestintävirasto voi oikaista verotusta
verovelvollisen hyväksi.

52 §

Muutoksenhaun johdosta maksettava korko

Jos vero on muutoksenhaun tai oikaisun johdosta kumottu taikka veroa on alennettu,
asianomaiselle on maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille vuotuista korkoa
veron maksupäivästä sen mukaan kuin veronkantolaissa säädetään.

Korkoa ei kuitenkaan makseta oikaisun perusteella, jos veron palautus johtuu siitä, että
verovelvollinen on jättänyt ilmoittamatta verovelvollisuuden päättymiseen tai 19 §:ssä
tarkoitettuun veronkannon keskeyttämiseen liittyvän tai muun vastaavan tiedossaan ol-
leen verovelvollisuuteen tai ajoneuvon veronalaisuuteen liittyvän seikan.

Jos muutoksenhaun johdosta veroa määrätään suoritettavaksi tai veron määrää korote-
taan, Liikenne- ja viestintävirasto perii veron ja sille veronlisäyksestä ja viivekorosta an-
netussa laissa säädetyn viivekoron.
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53 §

Valtion edunvalvonta

Valtion etua valvoo muutoksenhakua ja oikaisua koskevissa asioissa Liikenne- ja vies-
tintäviraston veroasiamies. Edellä 38 §:ssä tarkoitettua kiinteää tai kulutusveroa koskevis-
sa asioissa valtion etua valvoo Tullin tulliasiamies.

Valtion edunvalvojaa kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten, että edunvalvojalle va-
rataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin.

56 §

Viranomaiset

Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto. Kiinteän
veron ja kulutusveron veronkantoviranomaisena toimii kuitenkin Tulli. Ahvenanmaan
maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto, johon sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään Liikenne- ja viestintävirastosta.

Liikenne- ja viestintävirasto, Tulli ja Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajo-
neuvojen osalta Ahvenanmaan valtionvirasto toimittavat veron maksuunpanon ja huoleh-
tivat veron perimisestä ja muista verotukseen liittyvistä toimenpiteistä sekä käsittelevät
ajoneuvoverotusta koskevat hakemus- ja muut asiat. Liikenne- ja viestintävirasto käsitte-
lee kuitenkin myös Ahvenanmaan valtionviraston kantamia veroja koskevat lykkäys- ja
huojennusasiat.

Veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoon liittyvän avustavan pu-
helinpalvelun siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavalla puhelin-
palvelulla tarkoitetaan tiedon välittämistä verovelvollisille ajoneuvoveroa koskevan lain-
säädännön ja ohjeiden sisällöstä, ajoneuvojen verotusta koskevien tietojen antamista lii-
kenneasioiden rekisteristä sekä verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamista, tallentamis-
ta ja välittämistä edelleen veroviranomaisille. Avustavaa puhelinpalvelua hoitavaan so-
velletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen hoitaessaan tätä teh-
tävää. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Avusta-
vassa puhelinpalvelussa ei hoideta tehtäviä, joihin kuuluu verotusta koskevan päätöksen-
tekovallan käyttöä. Sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta veronkantoviran-
omaiselle kuuluviin tehtäviin tai viranomaisen velvollisuuksiin.

57 §

Valvonta

Ajoneuvoverotuksen valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirastolle sekä poliisi-, ra-
javartio- ja tulliviranomaisille. Laissa määrätyn viranomaisen on valvottava, ettei liiken-
teessä käytetä tai maasta viedä sellaista ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa, josta on erään-
tynyttä veroa suorittamatta. Virasto voi antaa muille viranomaisille ohjeita valvonnan suo-
rittamiseksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 §

Käyttökielto

Ellei veroa tai sen erääntynyttä osaa ole suoritettu määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyttää
liikenteessä (käyttökielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa,
että ajoneuvon omistus tai hallinta on siirretty muulle kuin verovelvolliselle. Valvova vi-
ranomainen voi ottaa käyttökiellossa olevan ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintito-
distuksen haltuunsa. Poliisi-, tulli- tai rajavartioviranomaisen kirjallisella luvalla ajoneu-
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von saa kuitenkin kuljettaa luvassa määrättyyn paikkaan säilytettäväksi. Ajoneuvon käyt-
tö voidaan estää myös, jos ajoneuvosta on maksuunpantava 47 a §:ssä tarkoitettua lisäve-
roa.

Käyttökielto päättyy, kun maksuunpantu vero on kokonaan suoritettu. Käyttökielto
päättyy myös, jos Liikenne- ja viestintävirasto jättää lain 47 a §:ssä tarkoitetun lisäveron
maksuunpanematta.

Jos tietojärjestelmässä ei ole merkintää veron suorittamisesta ja veron suorittamista ei
voida muutoin varmistaa, verovelvollisen tai ajoneuvon käyttäjän on valvontatilanteessa
esitettävä veron suorittamisesta näyttö siten kuin 59 §:n 3 momentissa säädetään.

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisen painavista syistä kokonaan tai määräajaksi
peruuttaa käyttökiellon tai määrätä, ettei ajoneuvoon sovelleta käyttökieltoa. Ajoneuvon
käyttö voidaan sallia ainoastaan, jos:

1) tuomioistuin on päättänyt aloittaa maksun suorittamatta jättäjää koskevan sanee-
rausmenettelyn tai velkajärjestelyn; tai

2) voidaan katsoa, ettei ajoneuvon omistaja tai haltija tiennyt eikä ole voinutkaan tietää
suorittamatta olevasta verosta ja ajoneuvon käytön estämistä voidaan pitää olosuhteet
huomioon ottaen kohtuuttomana.

Jos ajoneuvoja koskevassa rekisterissä on ollut ajoneuvon ostajan käytettävissä tieto
veronmaksun laiminlyönnistä, ajoneuvon käyttökieltoa ei ilman erityistä syytä peruuteta.

Jaksoverotusajalta maksamatta oleva veronsuoritus ei aiheuta ajoneuvon seuraavalle
omistajalle käyttökieltoa.

Kun ajoneuvosta on 5 §:n 5 momentin nojalla maksuunpantu ajoneuvoveroa ajoneuvon
anastaneelle henkilölle, ajoneuvon omistajalle tai haltijalle ei aiheudu käyttökieltoa mak-
samattoman veron johdosta.

59 §

Ajoneuvon katsastaminen

Ajoneuvolain mukaista määräaikaiskatsastusta suorittaessaan katsastuksen suorittajan
on tarkastettava, että ajoneuvovero on asianmukaisesti suoritettu. Jos erääntynyttä ajoneu-
voveroa on suorittamatta, ajoneuvoa ei hyväksytä määräaikaiskatsastuksessa.

Jos tietojärjestelmässä ei ole merkintää veron suorittamisesta eikä muuta näyttöä veron
suorittamisesta esitetä, ajoneuvon katsastus keskeytetään, kunnes vero viivekorkoineen on
kokonaan suoritettu. Valvovat viranomaiset voivat estää ajoneuvon käytön sinä aikana,
jona ajoneuvon katsastus on keskeytettynä.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna näyttönä voidaan pitää rahalaitoksen antamaa tosi-
tetta veron suorittamisesta, samoin kuin yhdessä verolipun kanssa tiliotetta taikka yhdessä
verolipun kanssa laskunmaksuautomaatilta tai muulta päätteeltä tulostettua tositetta.

Jos Liikenne- ja viestintävirasto on tehnyt 58 §:n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen
käyttökiellon peruuttamisesta, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassaoloaikana katsastaa,
vaikka veroa on suorittamatta.

61 §

Veronhuojennus

Liikenne- ja viestintävirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta määräämillään ehdoil-
la kokonaan tai osittain vapauttaa tai myöntää lykkäyksen suoritetun tai suoritettavan ajo-
neuvoveron ja sille laskettavan koron suorittamisesta. Virasto tai valtiovarainministeriö
on oikeutettu saamaan muilta veroviranomaisilta tarvittavat tiedot huojennusasian ratkai-
semiseksi. Tulli ratkaisee edellä 38 §:ssä tarkoitettua kiinteää ja kulutusveroa koskevat va-
pautus- tai lykkäyshakemukset. Veronmaksun lykkäys myönnetään valtiovarainministeri-
ön määräämillä ehdoilla.
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Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän
asian ratkaistavakseen.

63 §

Ajoneuvoveroa koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen

Ajoneuvoveroa koskevat tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta verovelvollisen tervey-
dentilaa koskevia asiakirjoja sekä veronhuojennus- ja lykkäyshakemuksia sekä käyttökiel-
losta vapauttamista koskevia hakemusasiakirjoja niihin liittyvine asiakirjoineen. Ajoneu-
voveroa sekä verovelvollista koskevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan lisäksi liiken-
teen palveluista annetun lain V osan 3 lukua.

Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa todistuksen siitä, ettei ajoneuvosta ole suoritta-
matta ajoneuvoveroa. Annetuista tiedoista peritään maksu valtion maksuperustelain
(150/1992) mukaisesti.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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