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Laki
autoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan autoverolain (1482/1994) 14 §:n 2 momentti, 30 §:n 2 momentti sekä 74 ja

75 §,
sellaisina kuin niistä ovat 14 §:n 2 momentti ja 30 §:n 2 momentti laissa 1324/2009,
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 11 g §, 32 §:n 1 momentti, 34 b §:n 2 momentti, 34 c §:n

4 momentti, 34 e §:n 2 momentti, 35 §:n 2 momentti, 35 a §:n 1 momentti, 35 b §:n 1 ja
2 momentti, 35 c §:n 2 momentti, 36—39 §, 40 §:n 2 momentti, 45 §, 46 §:n 3 momentti,
50 §:n 1 ja 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 1 momentti, 54 § ja sen edellä oleva
väliotsikko, 55 §, 63 §:n 2 ja 3 momentti, 67 §:n 1 ja 4 momentti, 69 §:n 1—3 ja 5 ja 6
momentti, 70 §, 71 §:n 2 momentti sekä 73, 78—80, 84 ja 88 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentti, 34 b §:n 2 momentti,
39 §, 40 §:n 2 momentti, 50 §:n 1 ja 3 momentti, 51 §:n 1 ja 2 momentti, 52 §:n 1 moment-
ti, 67 §:n 1 ja 4 momentti, 69 §:n 2 ja 5 momentti sekä 73, 78 ja 84 § laissa 971/2012,
11 g § laeissa 266/2003 ja 1450/2006, 34 c §:n 4 momentti ja 35 c §:n 2 momentti laissa
1073/2014, 34 e §:n 2 momentti ja 37 § laissa 561/2016, 35 §:n 2 momentti laissa
1316/2011, 35 a §:n 1 momentti laissa 688/2008, 35 b §:n 1 ja 2 momentti, 46 §:n 3 mo-
mentti, 63 §:n 2 momentti ja 88 § laissa 5/2009, 54 § laeissa 1324/2009, 971/2012 ja
384/2014, 55 § laeissa 971/2012 ja 384/2014, 63 §:n 3 momentti laissa 306/2016, 69 §:n
1 momentti laissa 267/2008, 69 §:n 3 momentti laissa 384/2014, 69 §:n 6 momentti, 70 §
ja 71 §:n 2 momentti laissa 943/2015, 79 § laeissa 413/1997 ja 1324/2009 sekä 80 § laissa
413/1997, sekä

lisätään 55 §:n edelle uusi väliotsikko ja lakiin uusi 70 a ja 87 a § seuraavasti:

2 § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Verollisena ajoneuvon käyttönä ei kuitenkaan pidetä muussa valtiossa kuin Suomessa
vakinaisesti asuvan luonnollisen henkilön omaa tarvettaan varten väliaikaisesti maahan
tuomansa muussa valtiossa kuin Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon käyttöä yksinomaan
hänen omaan tarpeeseensa enintään kuuden kuukauden keskeytymättömänä tai keskeyty-
vänä määräaikana kahdentoista kuukauden ajanjaksona tai Verohallinnon 32 §:n nojalla
antamana tätä pitempänä määräaikana, jos käyttö ei liity ajoneuvon ostoon Suomeen. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 g § 
Markkinoille tulevan uuden ajoneuvomallin maahantuoja tai valmistaja, joka myy mal-

lia liiketoiminnan muodossa, on ennen veroilmoituksen jättämistä velvollinen ilmoitta-
maan Verohallinnolle sen hinnan, jolla ajoneuvomallia yleisesti ilmoitetaan myytäväksi
Suomessa sekä muut tiedot, jotka Verohallinto määrää. Mallin hinta ilmoitetaan sen kau-
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pallisen nimikkeen tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti markki-
noidaan. Hinnan tulee olla voimassa sinä ajankohtana, jona uutta mallia ensimmäisen ker-
ran ilmoitetaan verotettavaksi.

Verohallinto vahvistaa ilmoitusten perusteella uusien ajoneuvojen verotusarvot ja yllä-
pitää niistä tilastoa. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä kaupallisen nimikkeen
ilmoittamisesta ja ilmoituksen sisällöstä sekä verotusarvotilaston julkaisemisesta.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös hinnan muutoksen ilmoittamista. Verohal-
linto vahvistaa näiden tietojen perusteella muutokset verotusarvotilastoon. Muutokset tu-
levat voimaan niiden julkaisupäivänä. 

32 § 
Verohallinto voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla pidentää 2 §:n 2 momentissa

väliaikaiselle käytölle säädettyä määräaikaa enintään yhdellä vuodella. Pidennyshakemus
on tehtävä ennen määräajan päättymistä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

34 b § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään ensimmäisen kerran käyttämään liikenteeseen Suo-
messa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, siitä on ilmoitettava Verohallinnolle. Ilmoituk-
sessa tulee olla ainakin tiedot ajoneuvoa käyttävästä henkilöstä, tämän työnantajasta ja
paikasta, jossa työskentely muualla kuin Suomessa tapahtuu. Verohallinto voi antaa tar-
kempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä. Liikenteessä olevassa ajoneuvossa tulee olla
mukana Verohallinnon vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus ajoneuvon käytöstä.

34 c § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Verohallinto antaa hakemuksesta luvan 12 kuukauden pituiseksi jaksoksi ajoneuvon
verottomaan käyttöön. Luvassa vahvistetaan ehdot, joiden mukaista ajoneuvon käyttöä pi-
detään tässä pykälässä säädetyin tavoin väliaikaisesti verottomana. Verohallinto voi antaa
tarkempia määräyksiä hakemuksen tueksi vaadittavasta selvityksestä ja hakemusmenette-
lystä. Verottomaan käyttöön oikeuttava lupa on pidettävä mukana ajoneuvossa käytettä-
essä sitä liikenteessä. Jos ajoneuvon käyttö ei enää täytä verottomuuden edellytyksiä, siitä
on ilmoitettava Verohallinnolle, joka voi peruuttaa luvan. Ilmoituksen laiminlyönnin pe-
rusteella toimitetaan jälkiverotus noudattaen, mitä siitä 57 §:ssä säädetään.

34 e § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos määräaikaista vuokrasopimusta, jonka perusteella on maksettu ennakkopalautusta,
muutetaan, ennakkopalautuksen saajan tulee ilmoittaa veroviranomaiselle muutoksesta.
Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä vientipalautuksen ja ennakkopalautuksen
hakemusmenettelystä, hakemuksessa annettavista tiedoista ja sen yhteydessä annettavista
asiakirjoista sekä vuokrasopimuksen muuttamista koskevan ilmoitusvelvollisuuden ajan-
kohdasta, sisällöstä ja toteuttamistavasta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Muissa kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa väliaikaisesta maahantuon-
nista ja käytöstä on heti ilmoitettava Verohallinnolle. Edellä 1 momentin 2, 8 ja 9 kohdas-
sa tarkoitetusta käytöstä ei tehdä ilmoitusta, 5 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus
tehdään vain ajoneuvoa maasta vietäessä rajanylityspaikan tulliviranomaiselle ja 7 koh-
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dassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus tehdään vain ajoneuvon ensimmäisestä käyttöön-
otosta. Verohallinto voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun käytön muista ehdoista ja rajoi-
tuksista tai antaa yksittäistapauksessa oikeuden erityisestä syystä muuhunkin kuin tässä
pykälässä tarkoitettuun tilapäiseen käyttöön verotta.

35 a § 
Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitettua ajoneuvoa saadaan käyttää veroa suorittamatta

enintään kolmen kuukauden ajan, jos siitä on annettu ennen Suomessa tapahtuvan käytön
alkamista Verohallinnolle käyttöönottoilmoitus. Verohallinnon vahvistama käyttöönot-
toilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 b § 
Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti veroa suo-

rittamatta enintään yhdeksän kuukauden ajan ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai
myyntiä harjoittavan yrityksen liiketoiminnassa lyhytaikaiseen, asiakasta kohden enin-
tään kolmen vuorokauden pituiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esitte-
lyyn, jos ajoneuvosta on annettu ennen Suomessa tapahtuvan käytön aloittamista Verohal-
linnolle ilmoitus siten kuin Verohallinto määrää. Verohallinnon vahvistama ilmoitus on
pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä, jollei Verohallinto toisin määrää.

Ajoneuvon käytöstä on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville 1 momentissa
säädettyjen väliaikaisen verottoman käytön edellytysten täyttyminen. Verohallinto voi an-
taa tarkempia määräyksiä kirjanpitovelvollisuuden toteuttamistavasta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 c § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Verohallinnolle tulee antaa ilmoitus väliaikaisesta käytöstä ennen ajoneuvon Suomessa
tapahtuvan käytön alkamista. Verohallinnon vahvistama ilmoitus on pidettävä mukana
ajoneuvoa käytettäessä.

36 §
Ajoneuvo on vietävä maasta, siirrettävä Verohallinnon määräämään paikkaan, hävitet-

tävä viranomaisen valvonnassa tai luovutettava valtiolle tälle kuluja aiheuttamatta vii-
meistään väliaikaisen verottoman käytön edellytysten tai asetetun määräajan päättyessä
taikka ajoneuvosta on suoritettava vero. Jos 35 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua
ajoneuvoa käytetään muulla tavoin kuin mainitussa lainkohdassa säädetään, ajoneuvoa ei
kuitenkaan voida veroa suorittamatta viedä maasta, siirtää Verohallinnon osoittamaan
paikkaan eikä hävittää tai luovuttaa valtiolle.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu
henkilö on katsottava tämän lain mukaan täällä vakinaisesti asuvaksi. Verohallinto voi täs-
sä tapauksessa, tai jos 2 §:n 2 momentissa säädetty määräaika muutoin ylitetään, asettaa
enintään yhden kuukauden määräajan ajoneuvon maastavientiä varten sekä tarvittaessa
määrätä ajoneuvon käytöstä ja muista ehdoista tänä aikana. Määräaika myönnetään vain,
jos säädettyä pidemmän käytön on katsottava johtuneen erehdyksestä tai ylivoimaisesta
esteestä.

37 § 
Ennen kuin ajoneuvo merkitään rekisteriin Suomessa tai otetaan täällä käyttöön, vero-

velvollisen tulee tehdä Verohallinnolle ilmoitus (autoveroilmoitus). Ilmoitukseen tulee si-
sältyä ajoneuvon verotusarvon määräämistä varten tiedot ajoneuvon varusteista, ajoneu-
von yksilöinnistä sekä muista verotukseen vaikuttavista seikoista. Verohallinto voi antaa
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tarkempia määräyksiä ilmoituksen antamistavasta sekä muusta menettelystä ilmoituksen
antamiseksi.

38 §
Verovelvollisen tehtyä autoveroilmoituksen Verohallinto toimittaa verotuksen siten

kuin jäljempänä säädetään ja antaa muissa kuin 40 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa luvan
ajoneuvon rekisteröintiä varten rekisterin pitäjälle. 

39 § 
Verohallinto voi hyväksyä säännöllistä liiketoimintaa harjoittavan ajoneuvojen maa-

hantuojan tai Suomessa toimivan valmistajan rekisteröidyksi asiamieheksi. Rekisteröidyn
asiamiehen tulee olla luotettava ja asiantunteva, ja sen on voitava antaa tässä laissa tarkoi-
tetut ilmoitukset konekielisessä muodossa. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset ko-
nekielisestä muodosta. Rekisteröidyn asiamiehen on asetettava Verohallinnolle tämän
vaatima vakuus.

Jos asiamiehen ei enää voida katsoa täyttävän 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä,
Verohallinto voi peruuttaa asiamiehen rekisteröinnin. Jos rekisteröity asiamies on laimin-
lyönyt verojen suorittamisen tai veroilmoitusten tekemisen, Verohallinto voi peruuttaa re-
kisteröinnin tilapäisesti asiamiestä kuulematta enintään 30 päivän ajaksi.

Tulli antaa pyynnöstä Verohallinnolle lausunnon 1 momentissa tarkoitetusta hakijan
luotettavuudesta.

40 § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Rekisteröity asiamies ilmoittaa ajoneuvot verotettaviksi jaksolta, jonka pituuden Vero-
hallinto määrää. Verohallinto määrää myös autoveroilmoituksen antamisen ajankohdan. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

45 §
Veroviranomaisella on verotusta ja sen valvontaa varten oikeus saada käyttöönsä rekis-

terissä olevat tiedot. Tullilla, poliisilla, rekisteröinnin suorittajalla ja katsastuksen suorit-
tajalla on oikeus saada käyttöönsä rekisterissä olevat tiedot veroviranomaiselle tehtävää
ilmoitusta varten.

46 § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty, Tullin tai poliisin on
estettävä ajoneuvon käyttö, kunnes velvollisuus on täytetty tai vero maksuunpantu.

50 § 
Verohallinto voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suori-

tettua tai suoritettavaa autoveroa, viivekorkoa, veronlisäystä, viivästyskorkoa, jäämämak-
sua sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. Liikenteen
turvallisuusvirasto ratkaisee hakemuksen, jos se määräisi tai on määrännyt veron. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verohallinto voi erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämin ehdoin hakemuk-

sesta myöntää lykkäystä veron suorittamiselle. Liikenteen turvallisuusvirasto ratkaisee
hakemuksen, joka koskee sen maksuunpanemaa veroa. Valtiovarainministeriö voi ottaa
lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen an-
tamassaan päätöksessä. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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51 § 
Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity

sellainen invalidi, jonka liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vä-
hintään 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 toi-
mensa, työnsä tai ammattiin valmistumista varten tapahtuvan opiskelun hoitamiseksi
olennaisen tarpeellinen, Verohallinnon on hakemuksesta määrättävä asettamillaan ehdoil-
la valtion varoista maksettavaksi takaisin vero, kuitenkin enintään 3770 euroa. Milloin ha-
kija ajokortissa olevalla merkinnällä tai muutoin luotettavasti osoittaa, että hänen on käy-
tettävä automaattivaihteista autoa, veroa palautetaan edellä mainituin edellytyksin enin-
tään 4980 euroa. Jos auto on ollut haltijan käytössä, vero palautetaan vasta, kun haltija on
merkitty auton omistajaksi. Hakemus voidaan tehdä ennen kuin hakija on rekisteröity au-
ton omistajaksi, mutta se on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on mer-
kitty rekisteriin auton omistajaksi tai oikeus palautukseen menetetään. 

Milloin autoa ensi kertaa rekisteröitäessä sen omistajaksi tai haltijaksi on rekisteröity
sellainen invalidi, jonka liikuntakyky on alaraajan tai alaraajojen puuttumisen tahi toimin-
nan vajavuuden vuoksi siten alentunut, että hänen pysyvä haitta-asteensa on vähintään 40
prosenttia, Verohallinnon on hakemuksesta 1 momentissa säädetyillä ehdoilla määrättävä
valtion varoista maksettavaksi takaisin 60 prosenttia verosta, kuitenkin enintään 2460 eu-
roa. 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. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

52 § 
Jos ajoneuvon käyttö on kielletty tämän lain säännösten nojalla, veroviranomainen voi

määräämillään ehdoilla hakemuksesta erityisistä syistä määräajaksi tai kokonaan peruut-
taa käyttökiellon. Hakemuksen voi tehdä ajoneuvon omistaja tai haltija. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Veroviranomaiset ja muut valvontaviranomaiset

54 § 
Tässä laissa veroviranomaisella tarkoitetaan Verohallintoa ja Liikenteen turvallisuusvi-

rastoa.
Verohallinto vastaa autoveroverotuksen toimittamisesta, veronkannosta, verovalvon-

nasta ja muista tässä laissa säädetyistä viranomaistehtävistä, jollei tässä laissa toisin sää-
detä.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 2 momentissa tarkoitetuista tehtävistä 3, 14 ja
30 §:ssä sekä 8 luvussa tarkoitetuissa tapauksissa.

Veroviranomaisten lisäksi Tulli ja poliisi valvovat autoverotuksen oikeellisuuden var-
mistamiseksi säädettyjen ja määrättyjen velvollisuuksien noudattamista.

Valtion oikeudenvalvonta

55 § 
Valtion oikeutta valvoo Verohallinnon tehtävänä olevassa verotuksessa Veronsaajien

oikeudenvalvontayksikkö. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä olevassa autovero-
tuksessa valtion oikeutta valvoo Liikenteen turvallisuusviraston veroasiamies.

Valtion oikeudenvalvojaa kuullaan ja päätös annetaan tiedoksi siten, että oikeudenval-
vojalle varataan tilaisuus tutustua päätökseen ja sen perusteena oleviin asiakirjoihin.
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63 § 
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos veroa ei ole suoritettu eräpäivänä, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökiel-
to). Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä siinäkään tapauksessa, että ajoneuvon omistus
tai hallinta on siirretty muulle kuin verovelvolliselle tai verosta vastuussa olevalle. Vero-
viranomainen voi pyytää Tullilta ja poliisilta virka-apua ajoneuvon käytön estämiseksi.
Käyttö sallitaan, kun verovelvollinen tai muu kuin verovelvollinen on suorittanut veron.
Käyttö on kielletty, vaikka veroa ei säädettyjen määräaikojen kulumisen takia enää voitai-
si periä. 

Ajoneuvo voidaan määrätä tarvittaessa otettavaksi veroviranomaisen, Tullin tai poliisin
haltuun, kunnes verotus on toimitettu ja maksuunpantu vero suoritettu tai kunnes 36 §:n 2
momentissa tarkoitettu määräaika päättyy. Haltuun otettu ajoneuvo voidaan myydä huu-
tokaupalla tai ajoneuvo voidaan hävittää. Autovero suoritetaan valtiolle huutokauppakus-
tannusten jälkeen. Ajoneuvo voidaan rekisteröidä vasta, kun autovero on kokonaan suori-
tettu. Huutokauppaostajaa ei pidetä 4 §:n 3 momentissa tarkoitettuna luovutuksen saajana.  

67 § 
Jos asia on hakijalle erityisen tärkeä, Verohallinto tai Liikenteen turvallisuusvirasto voi

antaa hakemuksesta ennakkoratkaisun siitä, miten tätä lakia sovelletaan hakijan ajoneu-
von verotukseen. Ennakkoratkaisua ei kuitenkaan anneta verotusarvosta. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä Verohallinnossa, Liikenteen turvalli-

suusvirastossa, hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.
Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea valittamalla
muutosta.

69 § 
Tämän lain nojalla annettuun päätökseen haetaan muutosta päätöksen tehneeltä viran-

omaiselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätök-
sellä ratkaistu. Oikaisuvaatimusta ei kuitenkaan saa tehdä, jos kyse on huojennusta tai
maksunlykkäystä koskevasta päätöksestä, 52 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä tai ennakko-
ratkaisusta.

Valtion puolesta oikeus hakea muutosta päätökseen on 55 §:ssä tarkoitetulla valtion oi-
keudenvalvojalla. 

Määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on kolme vuotta veron määräämistä tai pa-
lauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 60 päivää päätöksen
tiedoksisaannista. Muussa asiassa määräaika on 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.
Valtion oikeudenvalvojan määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 60 päivää pää-
töksen tekemisestä. 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.
Autovero on muutoksenhausta huolimatta maksettava säädetyssä ajassa.

70 § 
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen ja ennakkoratkaisuun haetaan muu-

tosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä verovelvollisen tai muun
muutoksenhakuun oikeutetun asianosaisen henkilön kotikunta tai yhteisön kotipaikka oli,
kun veroviranomaisen päätös tehtiin. Jos ajoneuvosta määrätyn veron osalta on useita ve-
rovelvollisia tai jos asiassa ei ole toimivaltaista hallinto-oikeutta edellä olevan perusteella,
valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valtion puolesta valitusoikeus on 55 §:ssä tarkoitetulla valtion oikeudenvalvojalla.
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Valitusaika oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen on kolme vuotta veron
määräämistä tai palauttamista seuraavan kalenterivuoden alusta, kuitenkin vähintään 60
päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Muussa asiassa valitus-
aika on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valtion oi-
keudenvalvojan valitusaika on 60 päivää päätöksen tekemisestä. Ennakkoratkaisua koske-
va valitusaika on kuitenkin 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista tai sen tekemisestä.

Tässä laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetun lain (706/2007) perustevalitusta koskevia säännöksiä.

70 a § 
Hallintotuomioistuimen on varattava verovelvollisen tekemästä valituksesta 55 §:ssä

tarkoitetulle valtion oikeudenvalvojalle ja valtion oikeudenvalvojan tekemästä valitukses-
ta verovelvolliselle tilaisuus vastineen antamiseen sekä tarvittaessa muutoksenhakijalle ti-
laisuus vastaselityksen antamiseen. 

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 34 §:n 2 momentissa säädetään
asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista valituk-
sen kuulematta valtion oikeudenvalvojaa, jos veron määrä voi verovelvollisen vaatimuk-
sesta muuttua enintään 6000 euroa, eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä.

71 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista
kuitenkin niin, että valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätökses-
tä on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta valitusoikeus on sillä, joka
55 §:n mukaan valvoo valtion oikeutta.

73 § 
Jos autovero on hallinto-oikeuden päätöksellä poistettu tai sitä on alennettu, veroviran-

omaisen on suoritettava liikaa maksettu vero muutoksenhausta huolimatta verovelvolli-
selle.

Jos korkein hallinto-oikeus on 55 §:ssä tarkoitetun valtion oikeudenvalvojan valituk-
sesta muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jäljennös korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksestä on toimitettava veroviranomaiselle, jonka tulee viipymättä maksuunpanna vero-
velvolliselle liikaa suoritettu määrä.

78 § 
Jos 55 §:ssä tarkoitettu valtion oikeudenvalvoja katsoo, että verovelvollisen maksetta-

vaksi olisi määrättävä veroa, veroviranomaisen on tämän pyynnöstä tehtävä asiassa pää-
tös.

79 § 
Ajoneuvon rekisteröinnin suorittajan, katsastuksen suorittajan, Tullin ja poliisin tulee

ilmoittaa veroviranomaiselle, jos rekisterissä tai käytössä havaitaan olevan ajoneuvo, josta
veroa ilmeisesti ei ole maksettu, tai jonka rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta on
muutettu siten, että ajoneuvosta voitaisiin joutua suorittamaan veroa. 

Poliisi ja Tulli voivat 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa heti estää ajoneuvon käy-
tön ja ottaa ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen haltuun. Käytön estosta
tulee ilmoittaa veroviranomaiselle.

80 § 
Veroviranomaisella, Tullilla ja poliisilla on oikeus tarkastaa ajoneuvo tai määrätä ajo-

neuvo esitettäväksi tarkastusta varten ajoneuvon katsastuksen suorittajalle, jonka tulee täl-
löin antaa pyydetty tieto veroviranomaisille. Veroviranomaisilla, Tullilla ja poliisilla on
7
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myös oikeus tarkastaa tiloja, joissa pidetään hallussa tai käsitellään ajoneuvoja sekä oi-
keus pysäyttää ajoneuvo tarkastusta varten.

84 § 
Veroviranomaisella on oikeus sakon uhalla velvoittaa se, joka ei ole noudattanut tässä

luvussa tarkoitettua kehotusta tietojen antamiseen tai aineiston esittämiseen, täyttämään
velvollisuutensa.

87 a § 
Tullilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä antaa veroviranomaiselle omasta

aloitteestaan tieto verotettavasta ajoneuvosta, valvontahavainnoista ja muista veroviran-
omaisen toimivaltaan kuuluvaa autoverotukseen liittyvää tehtävää varten tarpeellisista tie-
doista verovelvollista koskevine yksilöinti- ja yhteystietoineen.

Veroviranomaisella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä oikeus saada Tullilta pyynnöstä autoverotuksen toimittamista, lupahar-
kintaa, verovalvontaa sekä muuta veroviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa autoverotuk-
seen liittyvää tehtävää varten tarpeelliset tiedot verotettavasta ajoneuvosta, valvontaha-
vainnoista sekä muista verotukseen vaikuttavista tiedoista verovelvollista koskevine yksi-
löinti- ja yhteystietoineen.

Tullin oikeudesta saada tietoja veroviranomaisen tietojärjestelmistä säädetään henkilö-
tietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (639/2015) 13 §:ssä.

Tiedot saadaan antaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti.

88 § 
Verohallinto voi antaa tiedon verovastuun siirrosta tai ajoneuvoa koskevasta veroviran-

omaisen luvasta rekisteröintiä varten muullekin kuin verovelvolliselle tai verosta vastuus-
sa olevalle, jos tieto on tarpeen ajoneuvon rekisteröintiä varten.

————
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
2. Tämän lain tullessa voimaan Tullissa vireillä olevat asiat siirtyvät Verohallinnon kä-

siteltäviksi ja ratkaistaviksi. Vastaavasti siirtyvät tässä momentissa tarkoitettuihin asioihin
liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muut oikeudet ja velvoitteet Vero-
hallinnolle. Sopimukset ja sitoumukset siirtyvät Verohallinnolle kuitenkin vain, jollei nii-
den sisällöstä muuta johdu taikka toisin sovita.

3. Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, Tulli on toimivaltainen sellaisessa ylei-
sen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvassa vahingonkorvausvelvollisuutta tai palautus-
velvollisuutta koskevassa asiassa tai hallintoriita-asiassa, joka liittyy Tullin ennen tämän
lain voimaantuloa tekemään autoverotusta koskevaan päätökseen.

4. Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, Tulli on toimivaltainen käyttämään pu-
hevaltaa sellaisen rikosasian ja siihen liittyvän vahingonkorvausasian käsittelyssä, jossa se
on ennen tämän lain voimaantuloa esittänyt rangaistus- tai korvausvaatimuksen esitutkin-
nassa tai tuomioistuimessa. Tulli on toimivaltainen perimään lainvoimaisen vahingonkor-
vauksen ja oikeudenkäyntikulut, jotka on tuomittu ennen tämän lain voimaantuloa.

5. Jos hakemus on tämän lain mukaan jätettävä määräajassa Verohallinnolle, se katso-
taan määräajassa jätetyksi myös, jos se on lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen jätetty
säädetyssä määräajassa Tullille.

6. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevat Tullin antamat päätökset, luvat ja re-
kisteröinnit jäävät voimaan niissä mainituilla ehdoilla.

7. Verohallinto ja Tulli toimivat lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti niiden autovero-
tusta koskevien henkilörekisterien rekisterinpitäjinä, jotka on otettu käyttöön ennen tämän
lain voimaantuloa. Tulli vastaa tietojärjestelmien teknisenä ylläpitäjänä rekisterien toimi-
vuudesta ja tietoturvallisuudesta.
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8. Muussa laissa tai asetuksessa taikka valtioneuvoston tai ministeriön päätöksessä ole-
va viittaus niihin Tullin tehtäviin, jotka kuuluvat tämän lain nojalla Verohallinnon toimi-
valtaan, tarkoittaa tämän lain tultua voimaan viittausta Verohallinnon tehtäviin.  

9. Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin Tullin ja Liikenteen tur-
vallisuusviraston päätöksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä kuitenkin siten, että Verohallinto on toimivaltainen viranomainen niissä
asioissa, jotka kuuluvat sille tämän lain nojalla. Muutoksenhaussa lain voimaantulon jäl-
keen tehtyyn Verohallinnon ja Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen sovelletaan tä-
män lain säännöksiä ja valituskirjelmä on jätettävä hallinto-oikeuteen. Mitä edellä sääde-
tään veroviranomaisen päätöksestä, sovelletaan myös oikaisuvaatimuksen johdosta annet-
tuun päätökseen.

10. Tämän lain 70 a §:ää sovelletaan niihin valitusasioihin, jotka tulevat vireille lain
voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Veroviranomaisen on lähetettävä lain voimaantulo-
päivänä tai sen jälkeen vireille tulleissa valitusasioissa veroviranomaiselle saapuneet va-
lituskirjelmät ja asiaa koskevat asiakirjat viipymättä hallinto-oikeudelle. 

11. Jos oikaisuvaatimus tai valituskirjelmä on muutoksenhakuosoituksen mukaisesti jä-
tetty määräajassa Tullille, mutta toimivaltainen viranomainen on Verohallinto, se katso-
taan määräajassa jätetyksi. 

12. Niissä tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa valtion oikeudenvalvontaa kos-
kevissa asioissa, joissa toimivaltainen viranomainen on tämän lain voimaantultua Vero-
hallinto, valtion oikeutta valvoo Verohallinnon Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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