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LAKIALOITE 19/2000 vp
Laki autoverolain 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Autoverolain (1482/1994) 51 §:ssä säädetään invaliditeetin perusteella myönnettävistä veronhuojennuksista. Autoverolain mukaan, jos autoa
ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai
haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä
haitta-aste on vähintään 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 toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi
olennaisen tarpeellinen, on hakemuksesta määrättävä valtion varoista maksettavaksi takaisin
vero, kuitenkin enintään 22 400 markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai
muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään
29 600 markkaa. Lisäksi on säädetty, että jos autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi
tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi,
jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen
puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi
siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, on valtion varoista
maksettava takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 14 600 markkaa.

Lain veronpalautusta koskevia enimmäismääriä on viimeksi korotettu 1980-luvun puolivälissä. Kuluneen viidentoista vuoden ajan enimmäismäärät ovat olleet samansuuruiset, vaikka autojen hinnat ovat samana aikana nousseet. Autoverolain 51 §:n mukaisia enimmäismääriä ei korotettu myöskään autoverolain vuonna 1994 tapahtuneen kokonaisuudistuksen yhteydessä.
Nykyisen sisältöisen autoverolain 51 §:n voimassaoloaikana esimerkiksi Tilastokeskuksen
laskelma koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden tuontihintaindeksi (1949=100) on noussut
vuoden 1985 1 502 pisteestä vuoden 1998 2 033
pisteeseen.
Lakialoitteessa ehdotetaan autoverolain 51 §:n
enimmäismääriä korotettavaksi Tilastokeskuksen koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden
tuontihintaindeksin nousua vastaavasti. Autoverolain 51 §:n mukaisiksi enimmäismääriksi ehdotetaan 30 240 markkaa nykyisen 22 400 markan
sijasta, 39 960 markkaa nykyisen 29 600 markan
sijasta sekä 19 710 markkaa nykyisen 14 600
markan sijasta.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
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Laki
autoverolain 51 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänäjoulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 51 §:n 1 ja 2 momentti
seuraavasti:
51§
Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen
omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta
aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 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 toimensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi olennaisen tarpeellinen, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoilla valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään
30 240 markkaa. Milloin hakija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käytettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enintään 39 960 markkaa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun
haltija on merkitty auton omistajaksi. Hakemus
voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity
auton omistajaksi, mutta se on tehtävä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on merkitty rekis-

teriin auton omistajaksi, uhalla, että oikeus palautuksen saamiseen on menetetty.
Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen
omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai
alaraajojen puuttumisen tahi toiminnan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä
haitta-asteensa on vähintään 40 prosenttia, Helsingin piiritullikamarin on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrättävä valtion
varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 19 710 markkaa. Palautusta myönnetään vain autosta, jonka hankinta on
invalidille hänen toimensa, 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.

Tämä laki tulee voimaan

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2000
Esa Lahtela /sd
Kari Rajamäki /sd
Heli Paasio /sd
Reijo Laitinen /sd
Matti Saarinen /sd
Marjaana Koskinen /sd
Raimo Mähönen /sd
Susanna Huovinen /sd
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Pentti Tiusanen /vas
Kalevi Olin /sd
Jukka Gustafsson /sd
Rakel Hiltunen /sd
Seppo Lahtela /kesk
Markku Laukkanen /kesk
Unto Valpas /vas
Jaana Ylä-Mononen /kesk

päivänä

kuuta
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Pekka Nousiainen /kesk
Lauri Kähkönen /sd
Raimo Vistbacka /ps
Niilo Keränen /kesk
Kari Myllyniemi /kesk
Tero Rönni /sd
Arto Seppälä /sd
Seppo Kanerva /kok
Ola Rosendahl /r
Risto Kuisma /rem
Petri Neittaanmäki /kesk
Lauri Oinonen /kesk
Leea Hiltunen /skl
Pekka Ravi /kok
Eero Lämsä /kesk
Inkeri Kerola /kesk
Mikko Kuoppa /vas
Erkki Kanerva /sd
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Veijo Puhjo /vas
Leena Rauhala /skl
Marja-Leena Kemppainen /skl
Katja Syvärinen /vas
Matti Kangas /vas
Rainer Erlund /eri
Olli Nepponen /kok
Matti Väistö /kesk
Säde Tahvanainen /sd
Pekka Vilkuna /kesk
Toimi Kankaanniemi /skl
Tuija Nurmi /kok
Päivi Räsänen /skl
Nils-Anders Granvik /r
Esko-Juhani Tennilä /vas
Mikko Elo /sd
Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
Timo Ihamäki /kok
Pirkko Peltomo /sd
Pia Viitanen /sd
Anni Sinnemäki /vihr
Merikukka Forsius /vihr
Hannu Aho /kesk
Paula Lehtomäki /kesk
Juha Korkeaoja /kesk
Mirja Ryynänen /kesk

Johannes Leppänen /kesk
Juha Karpio /kok
Anu Vehviläinen /kesk
Hannes Manninen /kesk
Jussi Ranta /sd
Virpa Puisto /sd
Leena-Kaisa Harkimo /kok
Markku Markkula /kok
Matti Vähänäkki /sd
Reijo Kallio /sd
Jouni Backman /sd
Klaus Bremer /r
Tanja Karpela /kesk
Kimmo Kiljunen /sd
Jari Leppä /kesk
Timo Kalli /kesk
Riitta Korhonen /kok
Juha Rehula /kesk
Hannu Takkula /kesk
Pauli Saapunki lkesk
Matti Vanhanen /kesk
Seppo Kääriäinen /kesk
Jorma Huuhtanen /kesk
Sirkka-Liisa Anttila /kesk
Mauri Pekkarinen /kesk
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Anneli Jäätteenmäki /kesk
Sulo Aittoniemi /alk
Tapio Karjalainen /sd
Jouko Skinnari /sd
Klaus Heliberg /sd
Pertti Turtiainen /vas
Ismo Seivästö /skl
Erkki Pulliainen /vihr
Aulis Ranta-Muotio /kesk
Jukka Vihriälä /kesk
Maria Kaisa Aula /kesk
Antti Rantakangas /kesk
Liisa Hyssälä /kesk
Tero Mölsä /kesk
Olavi Ala-Nissilä /kesk
Annika Lapintie /vas
Jaakko Laakso /vas
Mikko Immonen /vas
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