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951/2018

Laki
autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan autoverolain (1482/1994) 46, 47, 50, 51, 54, 55, 67 ja 86 §,
sellaisina kuin ne ovat, 46 § laeissa 5/2009, 1324/2009 ja 1192/2016, 47 § laissa

1073/2014, 50 § osaksi laissa 1192/2016, 51 § laeissa 1324/2009 ja 1192/2016, 54 ja 55 §
laissa 1192/2016, 67 § laeissa 413/1997 ja 1192/2016 sekä 86 § laeissa 266/2003,
868/2011 ja 971/2012, seuraavasti:

46 §
Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon ra-

kennetta, omistusta tai käyttötarkoitusta on muutettu siten, että ajoneuvo tai sen käyttötar-
koitus ei enää täytä verottomuuden tai alennetun veron edellytyksiä, ajoneuvon omistaja,
jonka omistusaikana ajoneuvon rakenteen tai käyttötarkoituksen muutos on tehty, on vel-
vollinen tekemään tästä ilmoituksen yhden kuukauden kuluessa Liikenne- ja viestintävi-
rastolle. Ilmoitus on tehtävä myös 28 ja 51 §:ssä tarkoitetuista ajoneuvoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna rakenteen muuttamisena pidetään myös pakettiauton
varustamista muilla kuin 8 §:ssä tarkoitetuilla istuimilla tai niiden kiinnittämiseen tarkoi-
tetuilla laitteilla.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, Tullin tai poliisin on
estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes velvollisuus on täytetty tai vero maksuunpantu.

47 §
Liikenne- ja viestintävirasto maksuunpanee autoveron saatuaan 46 §:n mukaisen ilmoi-

tuksen tai kun muutoin havaitaan, että liikenteessä on käytetty ajoneuvoa, joka ei enää täy-
tä verottomuuden, veronpalautuksen tai veronalennuksen ehtoja.

Vero maksuunpannaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen maksettavaksi
tai sille, joka on käyttänyt ajoneuvoa 28 §:ssä tarkoitetulla tavalla tai hänen oikeuden-
omistajalleen. Maksuunpanoa ei kuitenkaan toimiteta, jos ajoneuvo merkitään rekisteriin
toisen verottomuuteen, alennetun veron alaisen ajoneuvon käyttöön oikeutetun tai veron-
palautukseen oikeutetun omistukseen viimeistään yhden kuukauden kuluessa siitä, kun
mainittuihin etuihin oikeutettu omistaja on luovuttanut ajoneuvon.

50 §
Verohallinto voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suori-

tettua tai suoritettavaa autoveroa, viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämak-
sua sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. Liikenne- ja
viestintävirasto ratkaisee hakemuksen, jos se määräisi tai on määrännyt veron.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti
tärkeän asian ratkaistavakseen.

Verohallinto voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuk-
sesta myöntää lykkäystä veron suorittamiselle. Liikenne- ja viestintävirasto ratkaisee ha-
kemuksen, joka koskee sen maksuunpanemaa veroa. Valtiovarainministeriö voi ottaa lyk-
käysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen anta-
massaan päätöksessä.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

51 §
Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity

sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vä-
hintään 80 prosenttia ja jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee, tai sellainen invalidi,
jonka pysyvä haitta-aste on vähintään 60 prosenttia ja jolle auton hankinta on hänen toi-
mensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi
olennaisen tarpeellinen, Verohallinnon on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoil-
la valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään 3 770 euroa. Milloin
hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on
käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin
enintään 4 980 euroa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun hal-
tija on merkitty auton omistajaksi. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekiste-
röity auton omistajaksi, mutta se on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija
on merkitty rekisteriin auton omistajaksi tai oikeus palautukseen menetetään.

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity
sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tahi toimin-
nan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään
40 prosenttia, Verohallinnon on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrät-
tävä valtion varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään
2 460 euroa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on invalidille hänen toi-
mensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi
olennaisen tarpeellinen. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity auton
omistajaksi, mutta se on tehtävä viimeistään 1 momentissa säädetyssä ajassa.

Joka 1 ja 2 momentin nojalla on saanut veron takaisin, on, jos ajoneuvo luovutetaan
muuhun kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun käyttöön, velvollinen suorittamaan tässä
laissa tarkoitetun veron ja tekemään luovutuksesta ilmoituksen Liikenne- ja viestintäviras-
tolle noudattaen, mitä 46 §:ssä säädetään.

Saatuaan 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen Liikenne- ja viestintäviraston on mak-
suunpantava vero ajoneuvon luovuttajan maksettavaksi noudattaen soveltuvin osin, mitä
47 ja 48 §:ssä säädetään.

54 §
Tässä laissa veroviranomaisella tarkoitetaan Verohallintoa ja Liikenne- ja viestintävi-

rastoa.
Verohallinto vastaa autoveroverotuksen toimittamisesta, veronkannosta, verovalvon-

nasta ja muista tässä laissa säädetyistä viranomaistehtävistä, jollei tässä laissa toisin sää-
detä.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä 3, 14 ja
30 §:ssä sekä 8 luvussa tarkoitetuissa tapauksissa.

Veroviranomaisten lisäksi Tulli ja poliisi valvovat autoverotuksen oikeellisuuden var-
mistamiseksi säädettyjen ja määrättyjen velvollisuuksien noudattamista.
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55 §
Valtion oikeutta valvoo Verohallinnon tehtävänä olevassa verotuksessa Veronsaajien

oikeudenvalvontayksikkö. Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä olevassa autoverotuk-
sessa valtion oikeutta valvoo Liikenne- ja viestintäviraston veroasiamies.

Valtion oikeudenvalvojaa kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten, että oikeudenval-
vojalle varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin.

67 §
Jos asia on hakijalle erityisen tärkeä, Verohallinto tai Liikenne- ja viestintävirasto voi

antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten tätä lakia sovelletaan hakijan ajoneu-
von verotukseen. Ennakkoratkaisua ei kuitenkaan anneta verotusarvosta.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan, ja
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi, kuitenkin enintään sen antamista seuraavan ka-
lenterivuoden loppuun. Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua noudatetaan ennakkorat-
kaisun saajan vaatimuksesta sitovana siltä ajalta, jolle se on annettu.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa, Liikenne- ja viestintä-
virastossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. Päätök-
seen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea valittamalla muutos-
ta.

86 §
Autoverotusta varten annetut tai esitetyt tiedot ja asiakirjat on pidettävä salassa. Niitä

ei saa pöytäkirjassa tai päätöksessä selostaa laajemmin kuin se on välttämätöntä. Tietoja
saa käyttää tässä laissa tarkoitettuihin veroviranomaisen tilastollisiin selvityksiin, joiden
yhteenvedot ovat julkisia. Yleisen vähittäismyyntiarvon perusteella verotettuja ajoneuvo-
ja koskevat verotuspäätökset ovat julkisia, lukuun ottamatta 50 ja 51 §:ssä tarkoitettuihin
asioihin liittyviä asiakirjoja sekä tietoa henkilötunnuksesta ja luonnollisen henkilön osoit-
teesta. Tieto viranomaisen henkilörekisteriin sisältyvistä julkisista asiakirjoista voidaan
antaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin säännösten estämättä. Veroviranomaisen
hallussa olevat käytetyn ajoneuvon arvoa koskevat tiedot ovat julkisia ainoastaan, jos tie-
toa on käytetty ajoneuvon verotuksessa. Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin määräytyy vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n mukaisesti.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saadaan tiedot ja asiakirjat kuitenkin antaa
veroviranomaisille ja näiden kutsumille asiantuntijoille sekä verotuksen valvontaa, veron
perintää, verotuksesta tehdyn valituksen tutkimista ja syytteeseen saattamista tai ulosottoa
varten asianomaisille viranomaisille ja näiden edustajille. Pakkokeinolain (806/2011)
8 luvun 2 §:ssä säädetyin edellytyksin verotusasiakirjat tai niistä ilmenevät tiedot on an-
nettava pidättämiseen oikeutetun virkamiehen käytettäväksi muunkin rikoksen kuin vero-
rikoksen selvittämistä varten.

Tulli, Verohallinto tai Liikenne- ja viestintävirasto voi myös määrätä asiakirjat annet-
taviksi tilastollisia tai tieteellisiä tutkimuksia varten tällaista tutkimusta suorittavan henki-
lön tai viranomaisen käytettäväksi. Myös hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oi-
keuden päätökset voidaan julkaista sanamuodon mukaisina tai lyhennettyinä, asianomais-
ten nimiä kuitenkaan mainitsematta. Tietoja ei saa luovuttaa edelleen eikä käyttää ilman
veroviranomaisen lupaa muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu, ellei
toisin säädetä.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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