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Laki
ajoneuvoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 2 §:n 2 momentti ja 4 §:n 2 momentti sekä

4 a, 5, 6 ja 12 §,
sellaisina kuin niistä ovat, 2 §:n 2 momentti laissa 738/2018, 4 a § laissa 235/2007, 5 ja

6 § osaksi laissa 235/2007 sekä 12 § osaksi laeissa 235/2007, 1402/2010 ja 307/2018, seu-
raavasti:

2 §

Muiden lakien soveltaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, ajoneuvojen luokitteluun ja suurimpaan sallittuun ko-

konaismassaan sekä ajoneuvojen rekisteröintivelvollisuuteen sovelletaan ajoneuvolakia
(82/2021) ja sen nojalla annettuja asetuksia sekä tieliikennelaissa (729/2018) ja sen nojalla
säädettyjä perusteita. Ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai joiden olisi pitänyt olla rekis-
teröityinä Ahvenanmaan maakunnassa, sovelletaan vastaavasti, mitä Ahvenanmaan maa-
kuntalainsäädännössä säädetään.

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

4 §

Veronalaiset ajoneuvot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Auton alustalle rakennettua työkonetta ei katsota 1 momentissa tarkoitetuksi ajoneu-

voksi. Auton alustalle rakennettuna työkoneena pidetään työn tekemistä varten erityisellä
laitteistolla varustettua N2- tai N3-luokan ajoneuvoa, jota ei käytetä eikä ole tarkoitettu
käytettäväksi muun tavaran kuin työssä tarpeellisten materiaalien ja välineiden kuljettami-
seen ja jossa on kuljettajan istuimen lisäksi enintään kaksi istuinta. Auton alustalle raken-
nettuna työkoneena ei kuitenkaan pidetä ajoneuvoa, johon on kytketty muu kuin poltto- ja
voiteluaineiden sekä työhön liittyvien varusteiden ja tarvikkeiden kuljetukseen käytettävä
hinattava ajoneuvo.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 177/2020
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4 a §

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo

Ajoneuvoveroa ei kanneta ajoneuvosta, joka on poistettu liikennekäytöstä ajoneuvolain
112 §:n mukaisesti.

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saa käyttää ilman ajoneuvoveron maksuvelvol-
lisuutta liikenteessä ainoastaan, jos:

1) ajoneuvo siirretään katsastukseen sille erikseen varattuna aikana ja edelleen katsas-
tuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai jossa se voidaan tarkoituksenmukaisesti
korjata;

2) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 112 §:n nojalla säädetyn mukaisesti liikennekäy-
töstä poistopäivänä;

3) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 116 §:n mukaisesti ja siinä on koenumerokilvet;
4) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 117 §:n mukaisesti siirtoluvalla;
5) ajoneuvoa käytetään ajoneuvolain 109 §:n mukaisesti ja siinä on vientikilvet.

5 §

Verovelvollinen

Ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai rekisteriin merkitty haltija on velvollinen
suorittamaan ajoneuvosta ajoneuvoveroa rekisteriin merkityltä omistus- tai hallinta-ajal-
taan. Jos rekisteriin on merkitty sekä omistaja että haltija, haltija on verovelvollinen. Jos
verovelvollisia on enemmän kuin yksi, he ovat yhteisvastuussa veron suorittamisesta.

Jos liikenteessä käytetään liikennekäytöstä poistettua taikka rekisteröimätöntä ajoneu-
voa tai rekisteriin merkitty tieto on virheellinen, verovelvollinen on se, jonka olisi tullut
olla ajoneuvolain mukaisesti merkittynä rekisteriin ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi.
Jollei omistajaa tai haltijaa voida osoittaa tai jos liikennekäytöstä poistettua tai rekisteröi-
mätöntä ajoneuvoa on käytetty omistajan tai haltijan suostumuksetta, verovelvollinen on
se, jonka käytössä ajoneuvon on katsottava olleen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna verovelvollisena pidetään myös ajoneuvon omista-
jaa, joka ei ole rekisteröitynyt, vaikka ajoneuvon edellinen omistaja on tehnyt ajoneuvo-
lain 83 §:n mukaisen ilmoituksen rekisteriin. Jos ajoneuvon omistaja on laiminlyönyt re-
kisteröinnin ja ajoneuvon nimiinsä rekisteröinyt omistaja on ottanut vastatakseen verosta,
verovelvollisuus määräytyy tämän lain 6 §:n mukaisesti. Jos ajoneuvon nimiinsä rekiste-
röivä omistaja ei ota vastatakseen verosta, verovelvollisuus määräytyy 1 momentin mu-
kaisesti.

Yhteisvastuullisista verovelvollisista vero maksuunpannaan ajoneuvon rekisteriin en-
simmäiseksi omistajaksi tai haltijaksi merkitylle henkilölle. Jos veroa ei saada perityksi
ensimmäiseksi merkityltä verovelvolliselta tai jos maksuunpanon muutokseen on muu eri-
tyinen syy, vero maksuunpannaan muulle yhteisvastuulliselle verovelvolliselle.

Ajoneuvon rikoksella haltuunsa saanut henkilö on velvollinen suorittamaan veron ajal-
ta, jolta ajoneuvon omistajalle tai haltijalle on myönnetty vapautus verosta 19 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan nojalla.

6 §

Verosta vastattavaksi ottaminen

Kun ajoneuvo luovutetaan, luovutuksensaaja voi ottaa vastatakseen verosta myös siltä
ajalta, jonka ajoneuvo on ollut sellaisen henkilön omistuksessa, joka on laiminlyönyt ajo-
neuvolain 83 §:ssä säädetyn rekisteri-ilmoituksen omistusoikeuden siirtymisestä. Menet-
telystä ja veronkannosta verosta vastattavaksi otettaessa säädetään tämän lain 16 §:ssä.
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Jos luovutuksensaaja ottaa vastatakseen verosta 1 momentin mukaisesti ja suorittaa ve-
ron, luovuttaja vapautuu verovelvollisuudesta. Jos luovutuksensaaja ilmoittaa, ettei hän
ota vastatakseen verosta, häntä ja ajoneuvon luovuttajaa pidetään verovelvollisena omis-
tusajaltaan 5 ja 8 §:n mukaisesti.

12 §

Verosta vapaat ajoneuvot

Ajoneuvoverosta ovat vapaat:
1) ajoneuvolain 99 §:n nojalla säädetyn mukaisesti C- tai CD-tunnuksella rekisteröity

ajoneuvo;
2) Euroopan unionin Suomessa sijaitsevien toimielinten omistamat tai hallitsemat ajo-

neuvot tai muun kansainvälisen sopimuksen perusteella verosta vapaat ajoneuvot;
3) ajoneuvot, jotka on katsastettu ja rekisteröity ajoneuvolain 36 §:n mukaiseksi mu-

seoajoneuvoksi;
4) pelastus- ja sairasautot;
5) linja-autot (M2- ja M3-luokka);
6) puolustusvoimien yksin omistamat ja hallitsemat sotilasajoneuvot, joita ei ole mer-

kitty rekisteriin;
7) ajoneuvolain 109 §:n mukaisesti maastavientiä varten vientirekisteröidyt ajoneuvot;
8) ajoneuvolain 5 luvun mukaisesti Suomessa tilapäisesti käytettävät ajoneuvot;
9) ajoneuvolain 116 §:n mukaisesti käytettävät ajoneuvot, joissa on koenumerokilvet;
10) ajoneuvolain 117 §:n mukaisesti siirtoluvan saaneet ajoneuvot;
11) moottoriajoneuvot, joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperusteista poltto-

ainetta;
12) henkilö-, paketti- ja erikoisautot, joista verovelvollisena on ja joita käyttää valtio

tai sen laitos, lukuun ottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1062/2010) tarkoi-
tetun liikelaitoksen ajoneuvoja.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 15.1.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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