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Lausunto arviomuistiosta
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Verohallinnolta lausuntoa arviomuistioon
ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2022/738 kansallisesta toteutuksesta.
Hankkeen tarkoituksena on tehdä direktiivin edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön asetettuun 14 kuukauden määräaikaan mennessä viimeistään 6.8.2023.
Tarvittaessa hankkeen puitteissa valmistellaan myös muita muutoksia ja pienempiä
teknisiä päivityksiä liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017).
Direktiivimuutosten tavoitteena on edistää vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä ja lisätä
elinkeinoelämän tuottavuutta ja joustavuutta kaluston käytössä. Direktiivimuutoksilla
on tarkoitus varmistaa liikenteenharjoittajille yhtenäinen sääntelykehys ja tasapuolinen pääsy toisesta jäsenvaltiosta vuokrattujen ajoneuvojen markkinoille eri puolilla
EU:ta.
Lausuntojen pohjalta tullaan tarkastelemaan, miten eri sidosryhmät kokevat toisesta
jäsenvaltiosta vuokrattujen ajoneuvojen sallimiseen liittyvät ehdotukset ja arvioidut
pykälämuutostarpeet. Tarvittaessa arviomuistiossa esitettyjä ehdotuksia muokataan
lausuntojen pohjalta hallituksen esitysluonnokseen. Sidosryhmille tullaan järjestämään myös kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys lainsäädännön muutoksista on tarkoitus lähettää lausunnolle syksyllä 2022. Hallituksen esitys olisi täten annettavissa
eduskunnalle loppuvuodesta 2022, jolloin kansallisen lainsäädännön muutokset voisivat astua voimaan jo keväällä 2023.
Muistion mukaan liikenne- ja viestintävaliokunta on pitänyt tärkeänä, että vuokrattujen
tavaraliikenteen ajoneuvojen käytön vaikutuksista mm. verotukseen raportoidaan ja
verokertymiä seurataan jatkossa säännöllisesti (luku 1.3).
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Verohallinnon näkemyksen mukaan lakimuutoksilla ei olisi välittömiä vaikutuksia Verohallinnon toimintaan. Verohallinto ehdottaa, että hallituksen esityksessä kerrottaisiin
tarkemmin, mitä tietoja ja missä aikataulussa edellä mainituilla luvun 1.3 raportoinneilla sekä verokertymistä Verohallinnolta mahdollisesti halutaan. Verohallinto ei käsityksensä mukaan saa tällä hetkellä verolainsäädännön nojalla verotuksen toimittamiseksi sellaisia tietoja, joiden perusteella voitaisiin antaa kattavasti kyseisiä raportteja ajoneuvojen käytön vaikutuksista verotukseen ja tietoja verokertymistä. Verohallinnolla ei ole arviomuistioon muuta lausuttavaa.
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