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Laki
autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan autoverolain (777/2020) 1, 23, 29 ja 32 §, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

Suomessa rekisteröitävästä tai käyttöönotettavasta henkilöautosta (M1-luokka), paket-
tiautosta (N1-luokka) sekä sellaisesta linja-autosta (M2-luokka), jonka omamassa on alle
1 875 kilogrammaa, moottoripyörästä (L3e- ja L4e-luokka) sekä moottorikäyttöisestä
kolmipyörästä ja raskaasta nelipyörästä (L5e- ja L7e-luokka) on suoritettava valtiolle au-
toveroa.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvojen luokitteluun ja ajoneuvojen teknisiin omi-
naisuuksiin sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa (82/2021) ja sen nojalla säädetään.

23 §

Verosta vapaat ajoneuvot

Autoverosta on vapaa:
1) ajoneuvolain 30 §:ssä tarkoitettu pelastusauto;
2) ajoneuvolain 31 §:ssä tarkoitettu ambulanssi;
3) eläinlääkäriautoksi rakennettu ja varustettu, eläinlääkäritointa harjoittavan eläinlää-

kärin omistuksessa oleva ja eläinlääkintätyössä käytettäväksi tarkoitettu N1-luokan auto:
a) jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressä olevilla istuimilla;
b) jonka ohjaamo-osan takana olevan korin osan sisäkorkeus mitattuna 0,8 metrin le-

vyisellä ja 1,4 metrin pituisella alueella on vähintään 0,5 metriä; ja
c) jonka edellä b alakohdassa tarkoitettuun tilaan kuuluu eläinlääkärityötä varten kiin-

teästi asennettu koneellisella jäähdytyslaitteella varustettu säilytystila sekä kiinteät kaapit,
laatikostot ja muut tarpeelliset rakenteet;

4) hautaustoimea harjoittavan omistuksessa oleva, yksinomaan ruumiiden ja hautajais-
toimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ja väriltään musta, valkoinen
tai hopeanharmaa M1-luokan ruumisauto:

a) jossa on kiinteällä vetolavalla varustettu kori;
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b) jonka ohjaamon ja arkkutilan välillä on kiinteä väliseinä;
c) jonka arkkutilan pituus 0,4 metrin korkeudelta vetolavasta mitattuna on vähintään

2,1 metriä; ja
d) jonka arkkutilassa on enintään yksi istuin yhdelle henkilölle;
5) matkailuauto:
a) jonka omamassa on vähintään 2 500 kilogrammaa;
b) jonka majoitustilan sisäkorkeus on vähintään 1,85 metriä alueella, jonka leveys on

vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 1,30 metriä auton pituussuunnassa mitattuna; ja
c) jonka majoitustilojen varustukseen kuuluvat moottoriajoneuvojen ja niiden perävau-

nujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten
teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007
ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta annetus-
sa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/858 säädettyjen varusteiden
lisäksi vähintään tukevasti kiinnitetty kylmäsäilytystila ja majoitustilan lämmitin; sekä

6) sellainen M1-luokan auto, jonka omamassa on vähintään 6 000 kilogrammaa.

29 §

Vientipalautus

Autoveroa palautetaan hakemuksesta, jos Suomessa verotettu ajoneuvo on viety maasta
pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Vientipalautus myönnetään hakijalle,
joka ajoneuvon omistajana on vienyt ajoneuvon muualla kuin Suomessa käytettäväksi.

Veroa palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajoneuvosta kannettaisiin, jos se vero-
tettaisiin käytettynä ajoneuvona Suomesta viennin ajankohtana. Veroa ei palauteta kuiten-
kaan enempää kuin sitä on ajoneuvosta maksuunpantu. Veroa ei myöskään palauteta siltä
osin kuin ajoneuvon arvo tai ajoneuvosta suoritettava vero on noussut verotuksen jälkeen
tehdyn muutostyön tai varustelun takia. Jos veroa palautetaan ajoneuvosta, jonka veroa on
alennettu tämän lain perusteella, palautettavaa määrää alennetaan sillä osuudella veron
alennuksesta, joka kannettaisiin, jos ajoneuvo luovutettaisiin palautuksen hakemisen ajan-
kohtana muuhun kuin alennettuun veroon oikeuttavaan käyttöön.

Vientipalautuksen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että:
1) palautettava määrä on vähintään 500 euroa;
2) ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään kymmenen vuotta

vientiajankohtana;
3) ajoneuvo on vientipäivänä liikennekelpoisessa kunnossa; ja
4) ajoneuvo on poistettu Suomessa liikennekäytöstä ajoneuvolain 112 §:n mukaisesti.

32 §

Määräaikaisen vuokrasopimuksen muuttuminen ja päättyminen

Jos autoverosta on tehty 31 §:ssä tarkoitettu vähennys ja määräaikaista vuokrasopimus-
ta muutetaan, verovelvollisen tulee ilmoittaa Verohallinnolle muutoksesta. Verohallinto
antaa tarkemmat määräykset ilmoituksesta, ilmoituksen antamisen ajankohdasta, ilmoitet-
tavista tiedoista ja menettelystä ilmoituksen antamiseksi. Verohallinto voi antaa ilmoitta-
misvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä silloin, kun ilmoittamisvelvollisuus on ilmeisen
tarpeetonta.

Jos autoverosta on tehty 31 §:ssä tarkoitettu vähennys, ajoneuvon käyttö Suomessa on
lopetettava viimeistään määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymispäivänä. Lisäksi ajo-
neuvo on poistettava liikennekäytöstä Suomessa ajoneuvolain 112 §:n mukaisesti viimeis-
tään määräaikaisen vuokrasopimuksen päättymispäivänä ja vietävä pysyvästi muualla
kuin Suomessa käytettäväksi 30 päivän kuluessa määräaikaisen vuokrasopimuksen päät-
tymisestä. Ajoneuvon on oltava vientipäivänä liikennekelpoisessa kunnossa.
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Sen lisäksi mitä oikaisusta muualla tässä laissa säädetään, Verohallinto oikaisee vero-
tusta kuuden vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta verovel-
vollisen hyväksi tai vahingoksi, jos verotusta toimitettaessa 31 §:n 3 momentin mukaisesti
tehty vähennys poikkeaa ajoneuvon viennin jälkeen vientipalautuksena myönnettävästä
määrästä. Verohallinto oikaisee verotusta verovelvollisen vahingoksi myös, jos vähen-
nykselle 31 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset tai tämän pykälän 2 momentissa
säädetyt vaatimukset eivät täyty. Verohallinto voi kuitenkin jättää verotuksen oikaisun ve-
rovelvollisen vahingoksi toimittamatta, jos ajoneuvo on romutettu tai muuten tuhoutunut
ja tätä koskeva merkintä on tehty liikenneasioiden rekisteriin ajoneuvolain 115 §:n mukai-
sesti.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 15.1.2021
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