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ajoneuvoverolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 50 §:n 1 momentti, 53 §, 56 §:n 1 ja 2 momentti

sekä 61 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 50 §:n 1 momentti ja 53 § laissa 249/2008 sekä 56 §:n 1 ja 2

momentti ja 61 §:n 1 momentti laissa 1327/2009, seuraavasti:

50 §

Valitus hallinto-oikeuteen

Veronkantoviranomaisen tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen haetaan muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen.
Valitusoikeus on verovelvollisella tai muulla
asianomaisella sekä valtion puolesta sillä,
joka 53 §:n mukaan valvoo valtion etua.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Valtion edunvalvonta

Valtion etua valvoo muutoksenhakua ja oi-
kaisua koskevissa asioissa Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikkö. Edellä 38 §:ssä tar-
koitettua kiinteää tai kulutusveroa koskevissa
asioissa valtion etua valvoo Tullin tulliasia-
mies.

Valtion edunvalvojaa kuullaan ja päätös
annetaan tiedoksi siten, että edunvalvojalle
varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen
perusteena oleviin asiakirjoihin.

56 §

Viranomaiset

Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena
toimii Liikenteen turvallisuusvirasto. Kiin-
teän veron ja kulutusveron veronkantoviran-
omaisena toimii kuitenkin Tulli. Ahvenan-
maan maakunnassa veronkantoviranomaisena
on Ahvenanmaan valtionvirasto, johon sovel-
letaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen
turvallisuusvirastosta.

Liikenteen turvallisuusvirasto, Tulli ja Ah-
venanmaan maakunnassa rekisteröityjen ajo-
neuvojen osalta Ahvenanmaan valtionvirasto
toimittavat veron maksuunpanon ja huolehti-
vat veron perimisestä ja muista verotukseen
liittyvistä toimenpiteistä sekä käsittelevät ajo-
neuvoverotusta koskevat hakemus- ja muut
asiat. Liikenteen turvallisuusvirasto käsittelee
kuitenkin myös Ahvenanmaan valtionviras-
ton kantamia veroja koskevat lykkäys- ja
huojennusasiat.
— — — — — — — — — — — — —
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61 §

Veronhuojennus

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityi-
sestä syystä hakemuksesta määräämillään eh-
doilla kokonaan tai osittain vapauttaa tai
myöntää lykkäyksen suoritetun tai suoritetta-
van ajoneuvoveron ja sille laskettavan koron
suorittamisesta. Virasto tai valtiovarainminis-
teriö on oikeutettu saamaan muilta veroviran-

omaisilta tarvittavat tiedot huojennusasian
ratkaisemiseksi. Tulli ratkaisee edellä
38 §:ssä tarkoitettua kiinteää ja kulutusveroa
koskevat vapautus- tai lykkäyshakemukset.
Veronmaksun lykkäys myönnetään valtiova-
rainministeriön määräämillä ehdoilla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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