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Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain
muuttamisesta (HE 197/2000 vp).
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Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 4/2001 vp).
3llW|V
Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
PXXWHWDDQ 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 25 ja 26 § sekä 27 §:n 3
momentti,
sellaisina kuin ne ovat 25 ja 26 § osaksi laissa 413/1997 sekä 27 §:n 3 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä
OLVlWllQ lakiin uusi 27 a § ja 30 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 413/1997, uusi
3 momentti seuraavasti:
25 §
Maahan muuttavan henkilön muuton yhteydessä tuoman yhden yksityistalouteen kuuluvan
verollisen ajoneuvon veroa alennetaan enintään
80 000 markalla, jos:
1) muuttaja on välittömästi ennen muuttoaan
ollut ulkomailla yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ajan;
2) ajoneuvo on välittömästi ennen muuttoa ollut muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja
muuttajan käytössä vähintään kuuden kuukauden ajan; sekä
3) tapauksessa, jossa muuttaja on aikaisemmin tuonut maahan alennetulla verolla tai verotHE 197/2000 vp
VaVM 4/2001 vp

ta ajoneuvon, sen verottomalle luovutukselle
säädetty tai määrätty määräaika on päättynyt ennen muuttoa Suomeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta ei
ole sillä, joka muuton ajankohtana on alle 18vuotias eikä Suomessa aiemmin asuneella, joka
on pääasiassa opiskellut ulkomailla muuttoaan
edeltävän yhden vuoden aikana. Viimeksi mainitulle veron alennus myönnetään kuitenkin, jos
hän osoittaa, että 1 momentissa säädetyt edellytykset ovat täyttyneet yhtenäisiltä ajanjaksoilta
ulkomailla sellaisena aikana, jolloin hän ei ole
opiskellut.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu veron alennus myönnetään myös ennen muuttoa Suomessa

(9YS²+(YS

väliaikaisesti oleskelleelle, jos hän osoittaa, että
1 momentissa säädetyt edellytykset ovat täyttyneet välittömästi ennen hänen saapumistaan
Suomeen väliaikaista oleskelua varten. Veron
alennuksen edellytyksenä on tällöin lisäksi, että
ajoneuvo ilmoitetaan verotettavaksi muuttotavarana kuuden kuukauden kuluessa väliaikaisen
oleskelun alkamisesta. Jos kysymyksessä on ajoneuvo, joka on ollut Suomessa väliaikaisesti verotta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ja
jonka verottomalle käytölle säädettyä määräaikaa on pidennetty 32 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
ilmoitus voidaan tehdä ennen pidennetyn määräajan päättymistä, kuitenkin 18 kuukauden kuluessa väliaikaisen oleskelun alkamisesta.
26 §
Sen estämättä, mitä 25 §:n 1 momentin 1 ja
2 kohdassa ja 3 momentissa säädetään muuttajan oleskelusta ja ajoneuvon käytöstä ulkomailla, veron alennus myönnetään myös silloin, kun
muuttaja on ennen muuttoaan tai ennen 25 §:n
3 momentissa tarkoitetun väliaikaisen oleskelunsa alkamista ollut asunnon tai työn hankinnan tai muuttajan olosuhteet huomioon ottaen
pakottavaksi katsottavan syyn taikka tavanomaisen lomamatkan, satunnaisen työskentelyn tai
muun niihin verrattavan lyhyehkön oleskelun
johdosta tilapäisesti Suomessa.
Edellä 25 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi
opiskeluksi katsotaan yliopiston tai muun oppilaitoksen tutkinto-ohjelmaan kuuluvaan suoritukseen valmistautumista koskeva opiskelu ja
siihen liittyvä harjoittelu, jollei toimintaa ole pidettävä itsenäisenä tutkimustoimintana.
27 §
— — — — — — — — — — — — — —
Tätä pykälää sovellettaessa ajoneuvon käyttöajaksi ei katsota sitä aikaa ennen muuttoa, jonka
ajoneuvo on ollut vapaa-alueella tai muualla
Suomessa, jollei ole kysymys 26 §:n
1 momentissa tarkoitettuun tilapäiseen oleskeluun liittyvästä käytöstä. Jos ajoneuvolle on
myönnetty veron alennus 25 §:n 3 momentin nojalla, käyttöajaksi ei myöskään katsota aikaa siitä päivästä, jona momentissa tarkoitettu henkilö
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on saapunut maahan väliaikaista oleskelua varten siihen päivään, jona ajoneuvolle on verotuspäätöksellä myönnetty veron alennus. Muuton
jälkeen ajoneuvon käyttöajan Suomessa katsotaan alkavan sinä päivänä, jona ajoneuvolle on
verotuspäätöksellä myönnetty 25 §:ssä tarkoitettu veron alennus. Muuton jälkeen käyttöajaksi
katsotaan kuitenkin vain se aika, jonka sekä ajoneuvo että muuttaja ovat Suomessa samanaikaisesti.
27 a §
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, muuttaja voi ennen pykälässä säädetyn määräajan
päättymistä luovuttaa rekisteristä poistetun ajoneuvon veroa suorittamatta vakuutusyhtiölle
vaurioitumisen vuoksi taikka ulkomailla käytettäväksi. Jos näin luovutettu ajoneuvo otetaan
käyttöön tai rekisteröidään uudelleen, ajoneuvon käyttöönottajan tai rekisteröijän on suoritettava ajoneuvosta veroa sen mukaan kuin 30 §:n
3 momentissa säädetään.
Jos 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ajoneuvon luovuttanut tuo uudelleen maahan muuton
yhteydessä ajoneuvon, sen veroa voidaan alentaa sen estämättä, mitä 25 §:n 1 momentin
3 kohdassa
säädetään.
Tällöin
25 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädettyjen muuttajan ulkomaillaoloa sekä ajoneuvon käyttöä ja
omistusta ulkomailla koskevien määräaikojen
katsotaan kuitenkin alkavan kulua vasta 30 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona aikaisemmin tuodulle ajoneuvolle on myönnetty 25 §:ssä
tarkoitettu veron alennus.
30 §
— — — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, ei koske Suomessa aikaisemmin rekisteröityä ajoneuvoa, josta kannettua autoveroa on alennettu maahanmuuton yhteydessä 25 §:ssä säädetyllä tavalla, mutta jonka verottomalle luovutukselle
27 §:ssä säädetty määräaika ei ole päättynyt ennen ajoneuvon uudelleen rekisteröintiä. Jos tällainen ajoneuvo rekisteröidään tai pitäisi rekisteröidä Suomessa, ajoneuvosta kannetaan veroa
tässä laissa säädettyjen perusteiden mukaan sil-
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tä osin kuin vero ylittää ajoneuvosta aikaisemmin maksetun veron. Veron maksuunpanon toimittaa tällöin tullilaitos.

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Tämän lain voimaantullessa ulkomailla asuvan henkilön Suomeen muuton yhteydessä mukanaan tuomaan ajoneuvoon voidaan verovelvollisen pyynnöstä tämän lain 26 §:n 1 momentin sijasta soveltaa autoverolain (1482/1994)
26 §:n 1 momenttia, jos muutto Suomeen tapahtuu yhden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2001
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