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L a k i

N:o 5

autoverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 5 a, 6 a, 10 a, 11 a,

12, 13, 18—20, 23 ja 24 §, 74 b §:n edellä oleva väliotsikko sekä 82 ja 91 §,
sellaisina kuin niistä ovat 5 a ja 6 a § laissa 1292/2007, 10 a § laeissa 266/2003 ja

1450/2006, 11 a § mainitussa laissa 266/2003, 12 § laissa 340/2003, 13 § laissa 413/1997 ja
mainitussa laissa 266/2003, 20 § laissa 925/2001 sekä 23 § osaksi mainitussa laissa 1450/2006,

muutetaan 1 §, 2 luvun otsikko, 4, 5, 6, 7, 8, 11 ja 17 §, 21 §:n 2 momentti, 31 §:n
1 momentti, 35 §:n 2 momentti, 37, 39 ja 40 §, 41 §:n 1 momentti, 43, 44 ja 46 §, 47 §:n 1
momentti, 51 a §, 54 §:n 1 momentti, 61 §:n 2 momentti, 63 §:n 2 ja 3 momentti, 74 a ja 88 §
sekä lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1097/2002, 4 § osaksi laissa 1160/1998, 5 ja 37 §
osaksi mainitussa laissa 266/2003, 6 § ja lain liitteenä oleva verotaulukko mainitussa laissa
1292/2007, 7 § ja 61 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1450/2006, 8 § mainituissa laeissa
266/2003 ja 1450/2006, 11 ja 51 a § mainitussa laissa 266/2003, 31 §:n 1 momentti, 35 §:n
2 momentti, 47 §:n 1 momentti, 54 §:n 1 momentti, 63 §:n 3 momentti ja 74 a § mainitussa
laissa 413/1997, 40 ja 46 § osaksi mainitussa laissa 413/1997, 43 § osaksi viimeksi mainitussa
laissa ja mainitussa laissa 1450/2006 ja 63 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1097/2002, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 266/2003, uusi 3 momentti,
11 c §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 ja 5 momentti, lakiin uusi
34 d, 35 b ja 59 a § ja 74 a §:n edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

1 §
Henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta

(N1-luokka) ja sellaisesta linja-autosta (M2-

luokka), jonka oma massa on alle 1 875 kilo-
grammaa, moottoripyörästä (L3- ja L4-luok-
ka) sekä muusta L-luokkaan luettavasta ajo-
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neuvosta on ennen ajoneuvon rekisteröintiä
ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa
(541/2003) tarkoitettuun ajoneuvoliikennere-
kisteriin (rekisteri) tai käyttöönottoa Suo-
messa suoritettava valtiolle autoveroa siten
kuin tässä laissa säädetään.

Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvo-
jen luokitteluun ja ajoneuvojen teknisiin omi-
naisuuksiin sovelletaan, mitä ajoneuvolaissa
(1090/2002) ja sen nojalla säädetään.

2 luku

Verovelvollisuus ja vastuu verosta

4 §
Velvollinen suorittamaan autoveroa on se,

joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omista-
jaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on
kuitenkin ostaja, joka merkitään rekisteriin
ajoneuvon haltijaksi.

Jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa
39 §:ssä tarkoitettu rekisteröity asiamies, vas-
taa tämä autoverosta 1 momentissa tarkoite-
tun verovelvollisen sijasta. Vastuu verosta
voidaan kuitenkin siirtää noudattaen 3 mo-
mentin säännöksiä, jolloin siirron saaja on
vastuussa verosta. Siirron saajaan sovelle-
taan, mitä tässä laissa säädetään verovelvolli-
sesta.

Verovastuun siirtämisestä on tehtävä kir-
jallinen sopimus. Siirtäjän on ilmoitettava
siirrosta veroviranomaiselle. Jos ilmoitus lai-
minlyödään, ajoneuvon luovuttaja ja luovu-
tuksen saaja tai luovuttajat ja luovutuksen
saajat vastaavat verosta yhdessä. Ajoneuvon
luovutuksella tarkoitetaan sen omistusoikeu-
den tai muun hallintaoikeuden luovutusta.

Jos veroa ei saada perityksi rekisteröidyltä
asiamieheltä, verovelvollinen on 1 momen-
tissa tarkoitettu omistaja tai haltija, paitsi jos
hän osoittaa maksaneensa autoveron määrän
rekisteröidylle asiamiehelle tai tämän edusta-
jalle.

Ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön ilman
rekisteröintiä tai josta ei voida osoittaa
1—3 momentissa tarkoitettua verovelvollista
tai verosta vastuussa olevaa, verovelvollinen
on käyttöönottaja. Jos käyttöönottajaa ei
voida osoittaa tai veroa ei saada tältä peri-
tyksi, käytössä olevan ajoneuvon omistaja on
verovelvollinen.

5 §
Jos ajoneuvon rakennetta tai muuta vero-

tukseen vaikuttavaa tekijää muutetaan rekis-
teröinnin tai verotuksen jälkeen, verovelvolli-
nen on se, joka on ajoneuvon omistajana
ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai
muun veroperusteisiin vaikuttavan tekijän
muuttuessa tai, jos omistajaa ei voida osoit-
taa, se, jonka omistusaikana tällainen muutos
tuli veroviranomaisen tietoon.

Jos ajoneuvosta kannetaan veroa 3 §:n no-
jalla ajoneuvon oltua ammattimaista ajoneu-
vojen korjaustoimintaa harjoittavan yrityksen
korjattavana ja ajoneuvon osia on siinä yh-
teydessä vaihdettu verotukseen vaikuttavalla
tavalla, ajoneuvon omistaja on verovelvolli-
nen, jos korjaussopimuksessa on sovittu, että
omistaja vastaa verosta. Jos korjaussopimuk-
sen osapuolena olevaa omistajaa ei voida
osoittaa, vero peritään siltä, joka muutti ajo-
neuvoa uudelleen verotukseen johtavalla ta-
valla. Jos tätäkään ei voida osoittaa tai jos
veroa ei saada edellä mainituilta perityksi,
vero peritään siltä, jonka omistusaikana täl-
lainen muutos tuli veroviranomaisen tietoon.

6 §
Henkilöautosta ja pakettiautosta suoritet-

tava vero on liitteen verotaulukon 1 mukai-
nen prosenttimäärä auton verotusarvosta,
jollei 8 §:ssä toisin säädetä. Veroprosentti
määräytyy henkilöauton tai vuoden 2008
alun jälkeen ensi kertaa käyttöönotetun pa-
kettiauton yhdistettyä kulutusta vastaavan
hiilidioksidipäästön perusteella, joka on mer-
kitty tai pitäisi merkitä rekisteriin auton tek-
nisiin tietoihin.

Jos 1 momentissa tarkoitettua tietoa hiilidi-
oksidipäästöstä ei ole, veroprosentti määräy-
tyy verotaulukon 1 mukaan auton kokonais-
massaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennal-
lisen hiilidioksidipäästön perusteella. Jos au-
ton tehon (kilowatteina) ja kokonaismassan
(kilogrammoina) osamäärä on 0,15 tai tätä
suurempi, laskennallista hiilidioksidipäästöä
korotetaan kertomalla se luvulla 1,5. Hiilidi-
oksidipäästön määrä pyöristetään täysiin
grammoihin.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun laskennal-
lisen hiilidioksidipäästön sijasta veroprosentti
määräytyy verotettavana olevan auton yhdis-
tettyä kulutusta vastaavan hiilidioksidipääs-
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tön perusteella, jos verovelvollinen tai rekis-
teröity asiamies ensiverotuksen yhteydessä
esittää siitä selvityksen ja jos se on:

1) henkilöauton osalta vahvistettu EY-
tyyppihyväksynnän yhteydessä määriteltynä
moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutuk-
sesta annetun neuvoston direktiivin
80/1268/ETY mukauttamisesta tekniikan ke-
hitykseen annetussa komission direktiivissä
93/116/EY tai sitä korvaavassa yhteisön lain-
säädännössä säädettyjen vaatimusten mukai-
sesti ja pakettiauton osalta määritelty neuvos-
ton direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY
muuttamisesta N1-luokan ajoneuvon hiilidi-
oksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen
mittaamisen osalta annetussa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivissä 2004/3/EY
tai sitä korvaavassa yhteisön lainsäädännössä
säädettyjen vaatimusten mukaisesti; taikka

2) määritelty verotusajankohtana voimassa
olevassa yhteisön lainsäädännössä säädetty-
jen vaatimusten mukaisesti.

7 §
Linja-autosta, jonka oma massa on alle

1 875 kilogrammaa, suoritettava vero on 31,7
prosenttia auton verotusarvosta.

Moottoripyörän ja muun verollisen L-luo-
kan ajoneuvon vero on moottorin iskutila-
vuuden tai käyttövoiman mukaan seuraava
prosenttimäärä ajoneuvon verotusarvosta:

Kokoluokka Vero-
prosentti

enintään 130 cm3 9,8
131—255 cm3 12,2
256—355 cm3 15,9
356—505 cm3 19,5
506—755 cm3 22,0
756 cm3 tai enemmän 24,4
sähkökäyttöinen L-luokan ajoneuvo 12,2

8 §
Edellä 6 §:n ja verotaulukon 1 mukaan

määräytyvästä veroprosentista vähennetään
liitteen verotaulukon 2 mukainen määrä, jos
kysymyksessä on N1-luokkaan kuuluva pa-
kettiauto, joka on varustettu kuljettajan istui-
men lisäksi enintään tämän vieressä olevilla
istuimilla tai niiden kiinnitykseen tarkoite-
tuilla laitteilla, jonka kokonaismassa on yli

2 500 kilogrammaa ja joka täyttää toisen seu-
raavista edellytyksistä:

1) kokonaismassan ja oman massan väli-
nen erotus (kantavuus) on vähintään 680,
mutta alle 1 000 kilogrammaa ja tehon (kilo-
watteina) ja kokonaismassan (kilogram-
moina) osamäärä on enintään 0,05;

2) kantavuus on vähintään 1 000 kilogram-
maa ja tehon ja kokonaismassan osamäärä on
enintään 0,06.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
pakettiauto, jossa kuljetetaan pyörätuolia va-
kinaisesti käyttävää henkilöä, voidaan varus-
taa pyörätuolin kiinnittämiseen tarkoitetuilla
hyväksyttävillä laitteilla.

Pakettiauton oma massa määräytyy siinä
varustuksessa, jossa ajoneuvo on ensivero-
tuksen ajankohtana.

Veroa kannetaan kuitenkin vähintään 12,2
prosenttia verotusarvosta.

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Uutena maahantuotu ajoneuvo, jonka
käyttö perustuu 35 b §:ään, katsotaan tätä
lakia sovellettaessa uudeksi ajoneuvoksi.

11 §
Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen ve-

rollinen vähittäismyyntiarvo.

11 c §
— — — — — — — — — — — — —

Ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiarvoa ei
voida määrittää yksinomaan verotettavana
olevasta ajoneuvosta maksetun hankintahin-
nan taikka siitä saadun myyntihinnan tai lu-
nastuskorvauksen perusteella.

Uutena maahantuodun ajoneuvon 35 b §:n
mukaista käyttöä ja sen aikana kertynyttä ajo-
kilometrimäärää ei oteta huomioon määritet-
täessä ajoneuvon yleistä vähittäismyyntiar-
voa.

17 §
Jos verotusarvoon vaikuttavaan toimenpi-

teeseen on ryhdytty ilmeisesti siinä tarkoituk-
sessa, että maksettavan veron määrä vähenisi,
voidaan arvion mukaan vahvistaa, mistä mää-
rästä vero on maksettava.
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21 §
— — — — — — — — — — — — —

M1-luokkaan kuuluva auto, jonka oma
massa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on
verosta vapaa.
— — — — — — — — — — — — —

31 §
Väliaikaisesti 2 §:n 2 momentin nojalla

maahantuotua ajoneuvoa ei saa myydä, vuok-
rata tai muutoin luovuttaa eikä antaa käytettä-
väksi Suomessa vakinaisesti asuvalle, ellei
ajoneuvosta ole suoritettu autoveroa.
— — — — — — — — — — — — —

34 d §
Autoveroa palautetaan, jos Suomessa vero-

tettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi
muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Veroa
palautetaan se määrä, joka samanlaisesta ajo-
neuvosta kannettaisiin, jos se verotettaisiin
käytettynä ajoneuvona ajankohtana, jona ajo-
neuvo ilmoitetaan vietäväksi Suomesta ja sitä
lakataan käyttämästä täällä. Jos nämä ajan-
kohdat poikkeavat toisistaan, palautus määri-
tetään näistä myöhemmän ajankohdan mu-
kaan. Palautettavasta määrästä vähennetään
300 euroa.

Vero palautetaan sille, joka ajoneuvon
omistajana vie ajoneuvon muualla kuin Suo-
messa käytettäväksi.

Veroa ei palauteta enempää kuin sitä on
ajoneuvosta maksettu. Veroa ei myöskään
palauteta siltä osin kuin ajoneuvon arvo on
noussut siihen verotuksen jälkeen tehdyn
muutostyön tai varustelun takia. Jos veroa
palautetaan ajoneuvosta, jonka veroa on alen-
nettu tämän lain perusteella, palautettavaa
määrää alennetaan sillä osuudella veron alen-
nuksesta, joka kannettaisiin, jos ajoneuvo
luovutettaisiin palautuksen hakemisen ajan-
kohtana muuhun kuin alennettuun veroon oi-
keuttavaan käyttöön. Lain 8 §:n mukaisesti
verotettuun pakettiautoon sovelletaan myös
palautusta määrättäessä mainitun pykälän
mukaisia veroprosentteja riippumatta ajoneu-
voon tehdyistä muutoksista. Veroa ei palau-
teta ajoneuvosta, jota ei ole asianmukaisesti
ilmoitettu verotettavaksi. Jos palautettava
määrä olisi 1 momentissa mainitun vähen-
nyksen jälkeen pienempi kuin 1 000 euroa,
sitä ei palauteta. Veroa ei myöskään palauteta

ajoneuvosta, jonka ensimmäisestä käyttöön-
otosta on kulunut vähintään 10 vuotta.

Palautuksen edellytyksenä on, että ajo-
neuvo on käytön Suomessa päättyessä liiken-
nekelpoisessa kunnossa ja että se rekisteröi-
dään liikenteeseen käytettäväksi ulkomailla.
Palautuksen edellytyksenä on lisäksi, että
ajoneuvo on Suomessa poistettu liikennekäy-
töstä siten kuin ajoneuvolain 66 c §:n 3 mo-
mentissa ja sen nojalla säädetään. Palautuk-
sen hakijan on annettava veroviranomaiselle
mahdollisuus tarkistaa ajoneuvo ennen vien-
tiä ja esitettävä tarvittava selvitys palautuksen
edellytysten täyttymisestä.

Jos ajoneuvo, josta on palautettu veroa,
rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön
Suomessa, ajoneuvo verotetaan käytetyn ajo-
neuvon verotusta koskevien säännösten mu-
kaisesti ottamatta huomioon ajoneuvon aikai-
sempaa verotusta Suomessa.

35 §
— — — — — — — — — — — — —

Muissa kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa väliaikaisesta maahantuon-
nista ja käytöstä on heti ilmoitettava verovi-
ranomaiselle. Edellä tämän pykälän 1 mo-
mentin 2 ja 9 kohdassa tarkoitetusta käytöstä
ei tehdä ilmoitusta, 5 kohdassa tarkoitetussa
tapauksessa ilmoitus tehdään vain ajoneuvoa
maasta vietäessä rajanylityspaikan tulliviran-
omaiselle ja 7 kohdassa tarkoitetussa tapauk-
sessa ilmoitus tehdään vain ajoneuvon ensim-
mäisestä käyttöönotosta. Veroviranomainen
voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun käytön
muista ehdoista ja rajoituksista tai antaa re-
kisteröidylle asiamiehelle yksittäistapauk-
sessa oikeuden erityisestä syystä muuhunkin
kuin tässä pykälässä tarkoitettuun tilapäiseen
käyttöön verotta.

35 b §
Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneu-

voa voidaan käyttää väliaikaisesti veroa suo-
rittamatta enintään yhdeksän kuukauden ajan
ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai
myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoimin-
nassa lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enin-
tään kolmen vuorokauden pituiseen myynti-
tarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esit-
telyyn, jos ajoneuvosta on annettu ennen
Suomessa tapahtuvan käytön aloittamista tul-
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liviranomaiselle ilmoitus siten kuin tullivi-
ranomainen määrää. Tullin vahvistama ilmoi-
tus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettä-
essä, jollei tulliviranomainen toisin määrää.

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä sellaista
kirjanpitoa, josta käy selville 1 momentissa
säädetyt väliaikaisen verottoman käytön edel-
lytykset.

Ajoneuvon käyttö 1 momentissa säädetyllä
tavalla edellyttää, että ajoneuvolle on myön-
netty ajoneuvolaissa tarkoitettu siirtolupa.
Siirtolupaa ei kuitenkaan vaadita ajoneuvolle,
jolla on voimassa oleva rekisteröinti Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

37 §
Ennen kuin ajoneuvo merkitään rekisteriin

Suomessa tai otetaan täällä käyttöön, vero-
velvollisen tulee tehdä veroviranomaiselle il-
moitus (autoveroilmoitus). Ilmoitukseen tulee
sisältyä ajoneuvon verotusarvon määräämistä
varten tiedot ajoneuvon varusteista, ajoneu-
von yksilöinnistä sekä muista verotukseen
vaikuttavista seikoista.

39 §
Tullihallitus voi hyväksyä säännöllistä lii-

ketoimintaa harjoittavan ajoneuvojen maa-
hantuojan tai Suomessa toimivan valmistajan
rekisteröidyksi asiamieheksi. Rekisteröidyn
asiamiehen tulee olla luotettava ja asiantunte-
va, ja sen on voitava antaa tässä laissa tarkoi-
tetut ilmoitukset konekielisessä muodossa si-
ten kuin Tullihallitus määrää. Rekisteröidyn
asiamiehen on asetettava Tullihallitukselle tä-
män vaatima vakuus.

Jos asiamiehen ei enää voida katsoa täyttä-
vän 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä,
Tullihallitus voi peruuttaa asiamiehen rekis-
teröinnin.

40 §
Ajoneuvo, jonka rekisteröity asiamies il-

moittaa rekisteriin, saadaan rekisteröidä il-
man 38 §:ssä tarkoitettua veroviranomaisen
lupaa. Ajoneuvon saa merkitä rekisteriin
myös ennen kuin rekisteröity asiamies on
antanut autoveroilmoituksen.

Rekisteröity asiamies ilmoittaa ajoneuvot
verotettaviksi jaksolta, jonka pituuden Tulli-
hallitus määrää. Tullihallitus määrää myös
autoveroilmoituksen antamisen ajankohdasta.

Kultakin jaksolta on ilmoitettava verotetta-
viksi ne ajoneuvot, jotka jakson aikana rekis-
teröidään tai otetaan käyttöön.

41 §
Muun kuin rekisteröidyn asiamiehen teh-

tyä autoveroilmoituksen veroviranomainen
määrää veron ja antaa sitä koskevan verotus-
päätöksen. Vero on maksettava 61 §:ssä sää-
detyssä ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

43 §
Verovelvollinen tai rekisteröity asiamies,

joka on antanut ajoneuvosta autoveroilmoi-
tuksen, voi peruuttaa ilmoituksen ennen kuin
ajoneuvo on merkitty ensi kertaa rekisteriin
Suomessa tai otettu täällä käyttöön. Jos vero-
tus on jo toimitettu, se peruutetaan ilmoituk-
sen johdosta. Samalla veroviranomainen pe-
ruuttaa luvan rekisteröintiä varten.

Jos verotus peruutetaan verotuksen toimit-
tamisen jälkeen siten kuin 1 momentissa sää-
detään, verovelvolliselta tai rekisteröidyltä
asiamieheltä peritään sama maksu kuin en-
nakkoratkaisusta.

44 §
Jos ajoneuvo, josta on tehty veroilmoitus

tai josta vero on suoritettu, merkitään ajoneu-
voa ensimmäistä kertaa rekisteröitäessä rekis-
teriin 8, 21, 22, 22 a tai 28 §:ssä tarkoitetuin
perustein lievemmin verotettavana tai verot-
tomana ajoneuvona, verotus oikaistaan vas-
taamaan niitä perusteita, joiden mukaan vero
kannettaisiin, jos ajoneuvo verotettaisiin re-
kisteröinnin tai käyttöönoton ajankohtana.
Verotus oikaistaan sen hakemuksesta, joka
on antanut ajoneuvosta autoveroilmoituksen.

46 §
Jos tämän lain nojalla verosta vapaan tai

alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon ra-
kennetta, omistusta tai käyttötarkoitusta on
muutettu siten, että ajoneuvo tai sen käyttö-
tarkoitus ei enää täytä verottomuuden tai
alennetun veron edellytyksiä, ajoneuvon
omistaja, jonka omistusaikana ajoneuvon ra-
kenteen tai käyttötarkoituksen muutos on
tehty, on velvollinen tekemään tästä ilmoi-
tuksen yhden kuukauden kuluessa Ajoneuvo-
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hallintokeskukselle. Ilmoitus on tehtävä
myös 28 ja 51 §:ssä tarkoitetuista ajoneu-
voista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna raken-
teen muuttamisena pidetään myös pakettiau-
ton varustamista muilla kuin 8 §:ssä tarkoite-
tuilla istuimilla tai niiden kiinnittämiseen tar-
koitetuilla laitteilla.

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvel-
vollisuus on laiminlyöty, poliisiviranomaisen
on estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes velvol-
lisuus on täytetty tai vero maksuunpantu.

47 §
Jos ajoneuvo, josta tämän lain mukaan ei

ole suoritettava veroa tai josta vero on suori-
tettava alennettuna, ilmoitetaan tai olisi il-
moitettava rekisteriin muuna kuin tämän lain
nojalla verosta vapaana tai alennetun vero-
kannan mukaan verotettuna ajoneuvona, Ajo-
neuvohallintokeskuksen on maksuunpantava
autovero 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun ve-
rovelvollisen maksettavaksi.
— — — — — — — — — — — — —

51 a §
Edellä 51 §:ssä tarkoitettuja veronpalau-

tuksen enimmäismääriä korotetaan määrällä,
jolla ajoneuvoon erityisesti invaliditeetin
vuoksi ajoneuvon valmistamisen jälkeen
asennetut varusteet ovat vaikuttaneet autove-
roon.

54 §
Ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröin-

tiä tai käyttöönottoa toimitettava autoverotus
on tullilaitoksen tehtävänä. Tullilaitos huo-
lehtii veron maksuunpanosta myös 22, 22 a,
27 ja 36 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa sekä
34 d §:ssä tarkoitetusta veron palauttamisesta
ja mahdollisesta uudelleen verotuksesta. Tul-
lihallitus määrää tullilaitoksen sisäisestä toi-
mivallan ja tehtävien jaosta.
— — — — — — — — — — — — —

59 a §
Jos 59 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu

menettely koskee autoverotusta, jossa veroa
ei määrätä maksettavaksi tai jossa veron
määrä on vähäinen eikä veronkorotusta ole
määrätty taikka jos tässä laissa tai sen nojalla
annetussa asetuksessa tai näihin säännöksiin

perustuvassa veroviranomaisen päätöksessä
tai määräyksessä tarkoitettu ilmoittamisvel-
vollisuus tai muu velvollisuus on laiminlyöty,
voidaan määrätä virhemaksua vähintään 100
euroa ja enintään 2 000 euroa. Virhemaksun
suuruutta määrättäessä otetaan huomioon me-
nettelyn moitittavuus, toistuvuus ja muut näi-
hin rinnastettavat seikat.

Virhemaksu voidaan määrätä myös erik-
seen kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ajo-
neuvo on verotettu tai 1 momentissa tarkoi-
tettu velvollisuus on laiminlyöty.

Virhemaksua koskevan päätöksen peruste-
lemiseen sekä virhemaksun kantoon, huojen-
tamiseen ja muutoksenhakuun sovelletaan,
mitä autoverosta säädetään.

61 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos autoveroa määrätään oikaisuna, jälki-
verotuksena tai ajoneuvon rakenteen, käyttö-
tarkoituksen tai omistuksen muutoksen joh-
dosta, eräpäivä on 30 päivää verotuspäätök-
sen päivämäärästä. Rekisteröidylle asiamie-
helle eräpäivä on kuitenkin 25 päivää sen
jakson päättymisestä, jonka aikana verotus-
päätös on tehty.

63 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos veroa ei ole suoritettu eräpäivänä, ajo-
neuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttö-
kielto). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä
siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omis-
tus tai hallinta on siirretty muulle kuin vero-
velvolliselle tai verosta vastuussa olevalle.
Veroviranomainen voi pyytää poliisilta virka-
apua ajoneuvon käytön estämiseksi. Käyttö
sallitaan sitten, kun verovelvollinen tai muu
kuin verovelvollinen on suorittanut veron.
Käyttö on kielletty, vaikka veroa ei säädetty-
jen määräaikojen kulumisen johdosta enää
voitaisi periä.

Ajoneuvo voidaan määrätä tarvittaessa
otettavaksi veroviranomaisen haltuun, kunnes
verotus on toimitettu ja maksuunpantu vero
suoritettu tai kunnes 36 §:n 2 momentissa
mainittu määräaika päättyy. Veroviranomais-
ten haltuun otettu ajoneuvo voidaan myydä
huutokaupalla, jolloin menetellään siten kuin
tullilaissa (1466/1994) säädetään tullihuuto-
kaupasta, tai ajoneuvo voidaan hävittää. Auto-
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vero suoritetaan valtiolle huutokauppakustan-
nusten ja tullin jälkeen. Ajoneuvo voidaan
rekisteröidä vasta, kun autovero on kokonaan
suoritettu. Huutokauppaostajaa ei pidetä tä-
män lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuna
luovutuksen saajana.

Erinäiset säännökset

74 a §
Mitä tässä laissa säädetään veronoikai-

susta, jälkiverotuksesta ja veronkorotuksesta,
virhemaksusta sekä verovelvollisen oikeus-
suojakeinoista, sovelletaan verovelvollisen
sijasta siihen, joka on 4 §:n 2 momentin
nojalla vastuussa verosta. Häneen sovelletaan
myös, mitä verovelvollisesta säädetään 74 b,
74 c, 78 ja 81 §:ssä.

Mitä tässä laissa säädetään verovelvollisen
oikeussuojakeinoista, sovelletaan myös muu-
hun kuin siihen, joka on 4 tai 5 §:n nojalla
verovelvollisena.

88 §
Tulliviranomainen voi antaa tiedon vero-

vastuun siirrosta tai ajoneuvoa koskevasta ve-

roviranomaisen luvasta rekisteröintiä varten
muullekin kuin verovelvolliselle tai verosta
vastuussa olevalle, jos tieto on tarpeen ajo-
neuvon rekisteröintiä varten.

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain
34 d § tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden en-
simmäinen veron määräytymispäivä on lain
voimaantulon jälkeen.

Ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron
määräytymispäivä on ollut ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Ennen lain voimaantuloa rekisteröidyksi
verovelvolliseksi hyväksytty verovelvollinen
katsotaan lain voimaantulon jälkeen rekiste-
röidyksi asiamieheksi ilman erillistä menette-
lyä.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen
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Liite 
 

VEROTAULUKKO 1 
 

Auton kokonaismassa (kg) Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima käyttövoima 
muu kuin muu kuin 
dieselöljy dieselöljy 

käyttövoima käyttövoima 
dieselöljy dieselöljy 

Auton Auton 
CO - CO - 2

päästöt 
2

päästöt 
(g/km) (g/km) 

  

Vero- Vero- 
prosentti prosentti 

enintään 591 enintään 994 enintään 60 12,2 

592-600 995-1003 61 12,3 

601-609 1004-1012 62 12,4 

610-618 1013-1021 63 12,6 

619-627 1022-1030 64 12,7 

628-636 1031-1039 65 12,8 

637-645 1040-1048 66 12,9 

646-654 1049-1057 67 13,1 

655-663 1058-1066 68 13,2 

664-672 1067-1075 69 13,3 

673-681 1076-1084 70 13,4 

682-690 1085-1093 71 13,5 

691-699 1094-1102 72 13,7 

700-708 1103-1111 73 13,8 

709-717 1112-1120 74 13,9 

718-726 1121-1129 75 14,0 

727-735 1130-1138 76 14,2 

736-744 1139-1147 77 14,3 

745-753 1148-1156 78 14,4 

754-762 1157-1165 79 14,5 

763-772 1166-1174 80 14,6 

773-781 1175-1183 81 14,8 

782-790 1184-1192 82 14,9 

791-799 1193-1202 83 15,0 

800-808 1203-1211 84 15,1 

809-817 1212-1220 85 15,3 

818-826 1221-1229 86 15,4 

827-835 1230-1238 87 15,5 

836-844 1239-1247 88 15,6 

845-853 1248-1256 89 15,7 

854-862 1257-1265 90 15,9 

863-871 1266-1274 91 16,0 

872-880 1275-1283 92 16,1 

881-889 1284-1292 93 16,2 

890-898 1293-1301 94 16,3 

899-907 1302-1310 95 16,5 

908-916 1311-1319 96 16,6 

917-925 1320-1328 97 16,7 

926-934 1329-1337 98 16,8 

935-943 1338-1346 99 17,0 

944-952 1347-1355 100 17,1 

953-961 1356-1364 101 17,2 

962-970 1365-1373 102 17,3 

971-979 1374-1382 103 17,4 

980-988 1383-1391 104 17,6 

989-997 1392-1400 105 17,7 

998-1006 1401-1409 106 17,8 

1007-1015 1410-1418 107 17,9 

1016-1024 1419-1427 108 18,1 

1025-1033 1428-1436 109 18,2 

1034-1042 1437-1445 110 18,3 

1043-1051 1446-1454 111 18,4 

1052-1060 1455-1463 112 18,5 

1061-1069 1464-1472 113 18,7 

1070-1078 1473-1481 114 18,8 

1079-1087 1482-1490 115 18,9 

1088-1096 1491-1499 116 19,0 

1097-1105 1500-1508 117 19,2 

1106-1114 1509-1517 118 19,3 

1115-1123 1518-1526 119 19,4 

1124-1132 1527-1535 120 19,5 

1133-1141 1536-1544 121 19,6 

1142-1150 1545-1553 122 19,8 

1151-1159 1554-1562 123 19,9 

1160-1168 1563-1571 124 20,0 

1169-1177 1572-1580 125 20,1 
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Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- 
prosentti prosentti 

1178-1186 1581-1589 126 20,3 

1187-1195 1590-1598 127 20,4 

1196-1204 1599-1607 128 20,5 

1205-1213 1608-1616 129 20,6 

1214-1222 1617-1625 130 20,7 

1223-1231 1626-1634 131 20,9 

1232-1240 1635-1643 132 21,0 

1241-1249 1644-1652 133 21,1 

1250-1258 1653-1661 134 21,2 

1259-1267 1662-1670 135 21,4 

1268-1276 1671-1679 136 21,5 

1277-1285 1680-1688 137 21,6 

1286-1295 1689-1697 138 21,7 

1296-1304 1698-1706 139 21,8 

1305-1313 1707-1715 140 22,0 

1314-1322 1716-1725 141 22,1 

1323-1331 1726-1734 142 22,2 

1332-1340 1735-1743 143 22,3 

1341-1349 1744-1752 144 22,4 

1350-1358 1753-1761 145 22,6 

1359-1367 1762-1770 146 22,7 

1368-1376 1771-1779 147 22,8 

1377-1385 1780-1788 148 22,9 

1386-1394 1789-1797 149 23,1 

1395-1403 1798-1806 150 23,2 

1404-1412 1807-1815 151 23,3 

1413-1421 1816-1824 152 23,4 

1422-1430 1825-1833 153 23,5 

1431-1439 1834-1842 154 23,7 

1440-1448 1843-1851 155 23,8 

1449-1457 1852-1860 156 23,9 

1458-1466 1861-1869 157 24,0 

1467-1475 1870-1878 158 24,2 

1476-1484 1879-1887 159 24,3 

1485-1493 1888-1896 160 24,4 

1494-1502 1897-1905 161 24,5 

1503-1511 1906-1914 162 24,6 

1512-1520 1915-1923 163 24,8 

1521-1529 1924-1932 164 24,9 

1530-1538 1933-1941 165 25,0 

1539-1547 1942-1950 166 25,1 

1548-1556 1951-1959 167 25,3 

1557-1565 1960-1968 168 25,4 

1566-1574 1969-1977 169 25,5 

1575-1583 1978-1986 170 25,6 

1584-1592 1987-1995 171 25,7 

1593-1601 1996-2004 172 25,9 

1602-1610 2005-2013 173 26,0 

1611-1619 2014-2022 174 26,1 

1620-1628 2023-2031 175 26,2 

1629-1637 2032-2040 176 26,4 

1638-1646 2041-2049 177 26,5 

1647-1655 2050-2058 178 26,6 

1656-1664 2059-2067 179 26,7 

1665-1673 2068-2076 180 26,8 

1674-1682 2077-2085 181 27,0 

1683-1691 2086-2094 182 27,1 

1692-1700 2095-2103 183 27,2 

1701-1709 2104-2112 184 27,3 

1710-1718 2113-2121 185 27,5 

1719-1727 2122-2130 186 27,6 

1728-1736 2131-2139 187 27,7 

1737-1745 2140-2148 188 27,8 

1746-1754 2149-2157 189 27,9 

1755-1763 2158-2166 190 28,1 

1764-1772 2167-2175 191 28,2 

1773-1781 2176-2184 192 28,3 

1782-1790 2185-2193 193 28,4 

1791-1799 2194-2202 194 28,5 

1800-1808 2203-2211 195 28,7 

1809-1818 2212-2220 196 28,8 

1819-1827 2221-2229 197 28,9 
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Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- 
prosentti prosentti 

1828-1836 2230-2238 198 29,0 

1837-1845 2239-2247 199 29,2 

1846-1854 2248-2257 200 29,3 

1855-1863 2258-2266 201 29,4 

1864-1872 2267-2275 202 29,5 

1873-1881 2276-2284 203 29,6 

1882-1890 2285-2293 204 29,8 

1891-1899 2294-2302 205 29,9 

1900-1908 2303-2311 206 30,0 

1909-1917 2312-2320 207 30,1 

1918-1926 2321-2329 208 30,3 

1927-1935 2330-2338 209 30,4 

1936-1944 2339-2347 210 30,5 

1945-1953 2348-2356 211 30,6 

1954-1962 2357-2365 212 30,7 

1963-1971 2366-2374 213 30,9 

1972-1980 2375-2383 214 31,0 

1981-1989 2384-2392 215 31,1 

1990-1998 2393-2401 216 31,2 

1999-2007 2402-2410 217 31,4 

2008-2016 2411-2419 218 31,5 

2017-2025 2420-2428 219 31,6 

2026-2034 2429-2437 220 31,7 

2035-2043 2438-2446 221 31,8 

2044-2052 2447-2455 222 32,0 

2053-2061 2456-2464 223 32,1 

2062-2070 2465-2473 224 32,2 

2071-2079 2474-2482 225 32,3 

2080-2088 2483-2491 226 32,5 

2089-2097 2492-2500 227 32,6 

2098-2106 2501-2509 228 32,7 

2107-2115 2510-2518 229 32,8 

2116-2124 2519-2527 230 32,9 

2125-2133 2528-2536 231 33,1 

2134-2142 2537-2545 232 33,2 

2143-2151 2546-2554 233 33,3 

2152-2160 2555-2563 234 33,4 

2161-2169 2564-2572 235 33,6 

2170-2178 2573-2581 236 33,7 

2179-2187 2582-2590 237 33,8 

2188-2196 2591-2599 238 33,9 

2197-2205 2600-2608 239 34,0 

2206-2214 2609-2617 240 34,2 

2215-2223 2618-2626 241 34,3 

2224-2232 2627-2635 242 34,4 

2233-2241 2636-2644 243 34,5 

2242-2250 2645-2653 244 34,6 

2251-2259 2654-2662 245 34,8 

2260-2268 2663-2671 246 34,9 

2269-2277 2672-2680 247 35,0 

2278-2286 2681-2689 248 35,1 

2287-2295 2690-2698 249 35,3 

2296-2304 2699-2707 250 35,4 

2305-2313 2708-2716 251 35,5 

2314-2322 2717-2725 252 35,6 

2323-2331 2726-2734 253 35,7 

2332-2340 2735-2743 254 35,9 

2341-2350 2744-2752 255 36,0 

2351-2359 2753-2761 256 36,1 

2360-2368 2762-2770 257 36,2 

2369-2377 2771-2780 258 36,4 

2378-2386 2781-2789 259 36,5 

2387-2395 2790-2798 260 36,6 

2396-2404 2799-2807 261 36,7 

2405-2413 2808-2816 262 36,8 

2414-2422 2817-2825 263 37,0 

2423-2431 2826-2834 264 37,1 

2432-2440 2835-2843 265 37,2 

2441-2449 2844-2852 266 37,3 

2450-2458 2853-2861 267 37,5 

2459-2467 2862-2870 268 37,6 

2468-2476 2871-2879 269 37,7 
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Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- 
prosentti prosentti 

2477-2485 2880-2888 270 37,8 

2486-2494 2889-2897 271 37,9 

2495-2503 2898-2906 272 38,1 

2504-2512 2907-2915 273 38,2 

2513-2521 2916-2924 274 38,3 

2522-2530 2925-2933 275 38,4 

2531-2539 2934-2942 276 38,6 

2540-2548 2943-2951 277 38,7 

2549-2557 2952-2960 278 38,8 

2558-2566 2961-2969 279 38,9 

2567-2575 2970-2978 280 39,0 

2576-2584 2979-2987 281 39,2 

2585-2593 2988-2996 282 39,3 

2594-2602 2997-3005 283 39,4 

2603-2611 3006-3014 284 39,5 

2612-2620 3015-3023 285 39,7 

2621-2629 3024-3032 286 39,8 

2630-2638 3033-3041 287 39,9 

2639-2647 3042-3050 288 40,0 

2648-2656 3051-3059 289 40,1 

2657-2665 3060-3068 290 40,3 

2666-2674 3069-3077 291 40,4 

2675-2683 3078-3086 292 40,5 

2684-2692 3087-3095 293 40,6 

2693-2701 3096-3104 294 40,7 

2702-2710 3105-3113 295 40,9 

2711-2719 3114-3122 296 41,0 

2720-2728 3123-3131 297 41,1 

2729-2737 3132-3140 298 41,2 

2738-2746 3141-3149 299 41,4 

2747-2755 3150-3158 300 41,5 

2756-2764 3159-3167 301 41,6 

2765-2773 3168-3176 302 41,7 

2774-2782 3177-3185 303 41,8 

2783-2791 3186-3194 304 42,0 

2792-2800 3195-3203 305 42,1 

2801-2809 3204-3212 306 42,2 

2810-2818 3213-3221 307 42,3 

2819-2827 3222-3230 308 42,5 

2828-2836 3231-3239 309 42,6 

2837-2845 3240-3248 310 42,7 

2846-2854 3249-3257 311 42,8 

2855-2863 3258-3266 312 42,9 

2864-2873 3267-3275 313 43,1 

2874-2882 3276-3284 314 43,2 

2883-2891 3285-3293 315 43,3 

2892-2900 3294-3302 316 43,4 

2901-2909 3303-3312 317 43,6 

2910-2918 3313-3321 318 43,7 

2919-2927 3322-3330 319 43,8 

2928-2936 3331-3339 320 43,9 

2937-2945 3340-3348 321 44,0 

2946-2954 3349-3357 322 44,2 

2955-2963 3358-3366 323 44,3 

2964-2972 3367-3375 324 44,4 

2973-2981 3376-3384 325 44,5 

2982-2990 3385-3393 326 44,7 

2991-2999 3394-3402 327 44,8 

3000-3008 3403-3411 328 44,9 

3009-3017 3412-3420 329 45,0 

3018-3026 3421-3429 330 45,1 

3027-3035 3430-3438 331 45,3 

3036-3044 3439-3447 332 45,4 

3045-3053 3448-3456 333 45,5 

3054-3062 3457-3465 334 45,6 

3063-3071 3466-3474 335 45,8 

3072-3080 3475-3483 336 45,9 

3081-3089 3484-3492 337 46,0 

3090-3098 3493-3501 338 46,1 

3099-3107 3502-3510 339 46,2 

3108-3116 3511-3519 340 46,4 

3117-3125 3520-3528 341 46,5 
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Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- Auton kokonaismassa (kg) 

käyttövoima 
muu kuin 
dieselöljy 

käyttövoima 
dieselöljy 

Auton 
CO2- 

päästöt 
(g/km) 

 

Vero- 
prosentti prosentti 

3126-3134 3529-3537 342 46,6 

3135-3143 3538-3546 343 46,7 

3144-3152 3547-3555 344 46,8 

3153-3161 3556-3564 345 47,0 

3162-3170 3565-3573 346 47,1 

3171-3179 3574-3582 347 47,2 

3180-3188 3583-3591 348 47,3 

3189-3197 3592-3600 349 47,5 

3198-3206 3601-3609 350 47,6 

3207-3215 3610-3618 351 47,7 

3216-3224 3619-3627 352 47,8 

3225-3233 3628-3636 353 47,9 

3234-3242 3637-3645 354 48,1 

3243-3251 3646-3654 355 48,2 

3252-3260 3655-3663 356 48,3 

3261-3269 3664-3672 357 48,4 

3270-3278 3673-3681 358 48,6 

3279-3287 3682-3690 359 48,7 
3288 tai 
enemmän 

3691 tai 
enemmän 

360 tai 
enemmän 48,8 

 
 

VEROTAULUKKO 2 
 

Auton kokonaismassa 
(kg) 

Veroprosentista 
tehtävä vähennys 
(prosenttiyksikköä) 

  
2501-2550 6,8 
2551-2600 8,5 
2601-2650 9,8 
2651-2700 10,8 
2701-2750 11,7 
2751-2800 12,4 
2801-2850 13,1 
2851-2900 13,7 
2901-2950 14,2 
2951-3000 14,8 
3001-3050 15,3 
3051-3100 15,7 
3101-3150 16,1 
3151-3200 16,6 
3201-3250 16,9 
3251-3300 17,3 
3301-3350 17,7 
3351-3400 18,0 
3401-3450 18,4 
3451-3500 18,7 

 



L a k i

N:o 6

arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 5 mo-

mentti, 102 §:n 1 momentin 4 kohta, 102 b § ja 141 §:n 5 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 5 momentti, 102 b § ja 141 §:n 5 kohta laissa 1483/1994 sekä

102 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 1767/1995, ja
lisätään 73 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1767/1995 ja laissa

1312/2007, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi,
seuraavasti:

73 §
— — — — — — — — — — — — —

Autoverolain (1482/1994) 39 §:ssä tarkoi-
tetun rekisteröidyn asiamiehen mainitun lain
4 §:n 2 momentin nojalla ajoneuvoliikennere-
kisteriin merkityn ajoneuvon omistajan si-
jasta ajoneuvosta suorittama ja tältä veloit-
tama autovero ei ole osa asiamiehen jälleen-
myyjältä eikä jälleenmyyjän rekisteriin mer-
kityltä ajoneuvon omistajalta ajoneuvon
myynnistä veloittamaa vastiketta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan sellaisten ajoneu-
vojen myyntiin, joista suoritettavaan autove-
roon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita autoverolain säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita autoverolle suoritettavaa arvonlisäveron
suuruista veroa koskevia säännöksiä sovelle-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleiden autoverolain säännösten mukaisesti
suoritettuun arvonlisäveron suuruiseen ve-
roon.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

HE 192/2008
VaVM 26/2008
EV 185/2008
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L a k i

N:o 7

ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 60 §:ään, sellaisena

kuin se on laissa 233/2007, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja
5 momentiksi, seuraavasti:

60 §

Rekisteröintikatsastus

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-

tään, ajoneuvon on oltava hyväksytty aikai-
sintaan kolme kuukautta ennen ensirekiste-

röintiä suoritetussa rekisteröintikatsastuk-
sessa, jos ajoneuvosta on tehty autoverolain
35 b §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston
asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2009

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen

HE 192/2008
VaVM 26/2008
EV 185/2008
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Valtioneuvoston asetus

N:o 8

jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä
muutetaan jalometallituotteista 1 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (1148/2000) 3 §:n 1 momentin 3 kohta, 10, 11, 12 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 10 ja
14 § asetuksessa 534/2004,

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta seuraavasti:

3 §

Juottaminen

Käytettävien juotteiden tulee olla samaa
pitoisuutta ja jalometallia kuin varsinainen
tuote seuraavin poikkeuksin:
— — — — — — — — — — — — —

3) platinatuotteiden juotteiden platinapitoi-
suuden tulee olla vähintään 800 tuhannes-
osaa;

4) palladiumtuotteiden juotteiden jalome-
tallipitoisuuden tulee olla vähintään 500 tu-
hannesosaa.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Muut leimat

Jalometallituotteessa ei saa olla tässä ase-
tuksessa tarkoitettujen leimojen kanssa ereh-
dyttävästi yhdennäköisiä muita leimoja.

Muussa kuin jalometallituotteessa ei saa
olla tässä asetuksessa tarkoitettuja leimoja tai
niiden kanssa erehdyttävästi yhdennäköisiä
muita leimoja. Nimileima on kuitenkin sal-
littu, jos tuotteesta käy selvästi ilmi, ettei
kyse ole jalometallituotteesta.

Jalometallituotteessa saa olla tässä asetuk-
sessa tarkoitettujen leimojen lisäksi muissa
valtioissa käytettäviä leimoja.

Mitä 1 - 3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta 14 a §:n tarkoittamissa tilanteissa.

11 §

Pitoisuusleimat

Pitoisuusleimassa sallittuja pitoisuutta
osoittavia lukuja ovat kultatuotteelle 375,
585, 750, 916 ja 999, hopeatuotteelle 800,
830, 925 ja 999, platinatuotteelle 850, 900,
950 ja 999 ja palladiumtuotteelle 500, 850,
950 ja 999. Muita lukuja pitoisuusleimassa ei
saa käyttää.

12 §

Pitoisuusleimojen pohjamuodot

Jos jalometallituotteen pitoisuusleimassa
käytetään pohjamuotoa, on kullan pitoisuus-
leiman oltava soikealla, hopean pitoisuuslei-
man suorakaiteen muotoisella ja platinan pi-
toisuusleiman kärjellään olevalla vinoneliön
muotoisella pohjalla, joka on makaavassa
asennossa. Vastaavasti on palladiumin pitoi-
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suusleiman oltava symmetrisen nelikulmion
muotoisella pohjalla, jonka kolme sivua ovat
samanpituiset ja puolet pohjan pituudesta.

14 §

Leimauksesta vapauttaminen

Kulta-, platina- ja palladiumtuote, jonka
jalometalliseoksesta valmistetun osan massa

on alle 1 gramman, sekä hopeatuote, jonka
vastaava massa on alle 10 grammaa, voidaan
saattaa markkinoille ilman säädettyjä leimoja.

Jos 1 momentissa tarkoitettu tuote leima-
taan, on siinä oltava vähintään pitoisuus-
leima.

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä
tammikuuta 2009.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 2009

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Veli Viitala
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