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VM003:00/2019; 13.11.2019

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalla valmisteverotusmenettelyn ja
autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Valtiovarainministeriö on pyytänyt sisäministeriön lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn
uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotuslakia, verolajikohtaisia
valmisteverolakeja ja eräitä sellaisia maksuja koskevia lakeja, joihin sovelletaan
valmisteverotuksen menettelysäännöksiä. Esityksessä ehdotetaan myös
säädettäväksi uusi autoverolaki. Lisäksi muutettaisiin muun muassa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia, verotustietojen julkisuudesta
ja salassapidosta annettua lakia, arvonlisäverolakia, veronkantolakia sekä
veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia.
Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus-ja
veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä muita
Verohallinnon kantamia veroja koskevien menettelyjen kanssa, mikä
mahdollistaisi Verohallinnon uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myös
valmiste- ja autoverotuksessa.

Sisäministeriön poliisiosasto lausuu asiasta seuraavaa:

Kohta 4.1.5 Autovero
Käytettyjen ajoneuvojen tuonti ulkomailta Suomeen on kasvanut viime
vuosina merkittävästi. Henkilöautoja tuotiin vuonna 2018 noin 40.000
kappaletta. Samaan aikaan on ajoneuvojen tuontiin liittyen muutettu
käytäntöjä verotusmenettelyyn ja ajoneuvojen omistustietojen
tallentamiseen. Epärehelliset toimijat ovat hyödyntäneet olemassa olevaa
käytäntöä. Tuontiajoneuvoja voidaan myydä useamman eri toimijan kautta
eteenpäin, jolla voidaan pyrkiä välttämään arvonlisäveron maksamista.
Omistustietoketjun tallentamatta jättäminen vaikeuttaa verojen
kohdentamista ja maahan tuotujen anastetuiksi epäiltyjen ajoneuvojen
esitutkintaa.
Arvonlisäverotuksen erityismenettelystä luopumista ehdotetaan myös niissä
tilanteissa, joissa uudesta kuljetusvälineestä suoritetaan arvonlisäveron lisäksi
autoveroa. Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäveron kantamisesta
autoverotuksen yhteydessä luovuttaisiin ja arvonlisäveron verotusmenettelyssä ja veronkannossa siirryttäisiin oma-aloitteisten verojen menettelyyn.
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Yksityishenkilö ilmoittaisi ja maksaisi kaikissa tilanteissa, myös autoverolain
soveltamisalaan kuuluvista ajoneuvoista, uuden kuljetusvälineen
arvonlisäveron oma-aloitteisten verojen menettelyllä. Tätä varten
yksityishenkilön tulisi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.
Hallituksen esityksen kirjaus tarkoittaa, että yksityishenkilö saa alv-tunnuksen
hakiessaan ulkomailta uuden auton Suomeen. Jos tällainen rekisterimerkintä
jää näkyviin rekisteriin, on hänellä tai jollain toisella mahdollisuus käyttää
olemassa olevaa alv-tunnusta hyödyksi ja hakea edelleen käytettyjä autoja
ulkomailta yhteisöhankintana. Yhteisöhankinta tarkoittaa, että ostajan ei
tarvitse maksaa arvonlisäveroa ulkomailla hankintahetkellä. Hänen tulee
kuitenkin suorittaa arvonlisävero autontuontimaahan. Ehdotettu menettely
avaa mahdollisuudet alv-tunnusten väärinkäytöllä, jos saatu alv tunnus jää
näkyviin rekisteriin pidemmäksi aikaa kuin on tarpeellista uuden ajoneuvon
tuontiin, rekisteröintiin ja verojen maksuun.
Poliisiosasto katsoo, että jos yhteys rekisteröintiprosessin ja arvonlisäveron
kantamiseen ja aloittamisen välillä katkeaa, helpottuu arvonlisäveron
suorittamatta jättäminen kokonaan.
Hallituksen esityksellä saattaa olla vaikutuksia myös poliisin tulevaisuuden
työmäärään yksittäisten esitutkintojen kautta.

Muuta
Nykyisessä rekisteröinti- ja autoverotusmenettelyssä mikään viranomainen
(Verohallinto tai Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom) ei tarkista ja tallenna
omistusketjua ulkomailta suomalaiselle lopulliselle ostajalle.
Tietojen tallentamisen puute vaikeuttaa olennaisesti ulkomailta Suomeen
tuotavien käytettyjen ajoneuvojen kauppaan liittyvien petosten havaitsemista
ja torjuntaa. Olisi hyvä, jos voitaisiin harkita omistusketjun
tallentamisprosessin palauttamista osana viranomaismenettelyä.
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