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AUTOVEROILMOITUS 

1. Verovelvollisen nimi ja osoite 4. Asiamiehen nimi ja osoite 

2. Y- tai henkilötunnus 3. Asiakastunnuksen jatko-osa      5. Asiamiehen Y-tunnus 

 
6. Asiakkaan viite 

 
7. Ajoneuvon edellisen omistajan nimi 

8. ALV-rekisteröity 

 Kyllä      Ei 

9. Veropäivä 10. Veropäivän peruste 

 Veroilmoitus    Rekisteröinti 
11. Ajoneuvon hankinta-alue 12. Arvonmääräytymispäivä 

 
13. Arvonmääräytymispäivän peruste 

 Veropäivä     Uuden ajoneuvon luovutussopimuksen päivä 
 

AJONEUVON TIEDOT 
14. Ajoneuvoluokka    

 Henkilöauto M1  Pakettiauto N1  Moottoripyörä L3  Sivuvaunumoottoripyörä L4 
 Kolmipyörä L5  Nelipyörä L7  Linja-auto M2  Muu (selvitys lisätiedoissa)                                 

15. Ajoneuvo on  
 Uusi           Käytetty 

16. Ensimmäinen käyttöön-
ottopäivä 

 

17. Valmistenumero 
 

  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
18. Merkki ja Malli 

 
19. Oma massa (kg) 20. Kokonaismassa 21. Kantavuus  

 
 

UUDEN AJONEUVON TIEDOT 

24. Tunniste 

 

€                   Autoverolain mukaan verovelvollinen on ajoneuvon 
ensimmäinen rekisteriin merkitty omistaja. Sen, jonka 
nimissä veroilmoitus on annettu, on välittömästi 
ilmoitettava kirjallisesti Tullille, mikäli ajoneuvon 
ensimmäiseksi omistajaksi aiotaan rekisteriin merkitä 
joku muu henkilö kuin se, jonka nimissä tämä  
veroilmoitus on jätetty. Ilmoitus annetaan sille 
tullitoimipaikalle, johon veroilmoitus on jätetty. Jos 
ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, sille jonka 
nimissä veroilmoitus on jätetty, voidaan määrätä 

autoverolain 59 a §:n mukainen virhemaksu. 

25. Oma autoveroton ovh 

 

€ 

26. Uuden kuljetusvälineen arvonlisäveron 
peruste euroina 

€ 

27. Tunnisteen arvo €                   

28. Lisävarusteiden autoveroton ovh € 

YHTEENSÄ 
€ 
 

 

VERONALENNUS- TAI VAPAUTUSPERUSTE 
29.  

 Alennetun veron pakettiauto (autoverolaki 8 §) 
  

 Muuttoajoneuvo  Eläinlääkintäauto  Pelastusauto  Ruumisauto 

 Diplomaattiajoneuvo  EY-toimielin  Matkailuauto  Muu (selvitys lisätiedoissa) 

 Sairasauto  Invataksi  Taksiauto 30. Liikenneluvan numero 
 

 

31. Lisätietoja 

  

32. Päiväys 

 
33. Allekirjoitus,  puhelinnumero ja sähköpostisosoite 

 

 

Viranomaisen merkintöjä 

 
sis      ajolupapvm 

 
 

22. CO2-päästö (g/km) 
 

23.  Vaadin, että verotus toimitetaan selvittämäni CO2-päästön 
perusteella (selvitys veroilmoituksen liitteenä)  
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AUTOVEROILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE 

 
 
1.  Verovelvollisen tai muun verosta vastuullisen nimi ja osoite 

Verovelvollisen nimi ja suomalainen postiosoite. 
 
2.  Y- tai henkilötunnus 

Verovelvollisen Y-tunnus tai henkilötunnus. Ensisijaisesti 
ilmoitetaan Y-tunnus. Jos verovelvollisella ei ole suomalaista 
henkilötunnusta ilmoitetaan syntymäaika. 

 
3.  Asiakastunnuksen jatko-osa 

Tullin asiakasrekisteriin merkityn autoverovelvollisen tai 
rekisteröidyn asiamiehen asiakastunnuksen jatko-osa. 

 
4.  Asiamiehen nimi ja osoite 

Merkitään tarvittaessa asiamiehen nimi ja yhteystiedot. 
 
5. Asiamiehen Y-tunnus 

Asiamiehen Y-tunnus. 
 
6.  Asiakkaan viite 

Verovelvollisen antama asian viite, esim. laskun numero. 
 
7.  Ajoneuvon edellisen omistajan nimi 

Ilmoitetaan ajoneuvon edellinen omistaja, yleensä myyjä tai 
muu luovuttaja. 

 
8.  ALV-rekisteröity 

Ilmoitetaan, onko verovelvollinen rekisteröity 
arvonlisäverovelvollinen. 

 
9.  Veropäivä 

Päivämäärä, jona verovelvollisuus on alkanut. Ilmoitus- tai 
rekisteröinti- päivästä se, joka on aikaisin. Yleensä sama kuin 
ilmoituksen päiväys. 

 
10. Veropäivän peruste 

Valitaan oikea veropäivän peruste. 
 
11. Ajoneuvon hankinta-alue 

Ajoneuvo on tuotu EU-valtiosta (EU), ETA-valtiosta (ETA), 
näiden ulkopuolelta (MU) tai kyse on Suomessa 
valmistetusta ajoneuvosta (FI). 

 
12. Arvonmääräytymispäivä 

Verotusarvon määräytymispäivä.  Yleensä sama kuin 
veropäivä. Uuden ajoneuvon arvonmääräytymispäivä on 
yleensä päivä, jona ajoneuvon jälleenmyynnistä on sitovasti 
sovittu. 

 
13. Arvonmääräytymispäivän peruste 

Valitaan oikea peruste. Käytetylle ajoneuvolle aina veropäivä. 
 
14. Ajoneuvoluokka 

Ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo rekisteröidään. 
 
15. Ajoneuvo on uusi tai käytetty 

Ajoneuvo on käytetty, jos se on ollut ulkomailla rekisteröitynä 
ja käytössä. Muu ajoneuvo katsotaan uudeksi ajoneuvoksi. 

 
16. Ensimmäinen käyttöönottopäivä 

Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä ulkomailla. 
 
17. Valmistenumero 

Valmistenumero on 17 merkkiä pitkä ja koostuu kirjaimista ja 
numeroista. 1980-luvulla valmistettujen tai sitä vanhempien 
ajoneuvojen valmistenumero voi olla lyhyempi. 

 
18. Merkki ja malli 

Ajoneuvon merkki ja mallimerkintä mahdollisimman tarkasti. 
 
19. Omamassa 

Ajoneuvon rekisteröintitietoihin merkitty omamassa (kg). 
 
20. Kokonaismassa 

Ajoneuvon rekisteröintitietoihin merkitty kokonaismassa (kg). 
 

21. Kantavuus (kg) 
Ajoneuvon kokonaismassan ja omamassan erotus (kg). 

 
22. Ajoneuvon EU-yhdistetyn kulutuksen CO2-päästö. 
 
23. Koskee henkilöautoja, jotka on otettu käyttöön ennen 

1.1.2001 sekä henkilöautoja, jotka on otettu käyttöön vuonna 
2001 ja joiden kokonaismassa on yli 2500.  
Henkilöautojen osalta verovelvollinen voi esittää selvitystä dir 
93/116/EY tai sitä korvaavan direktiivin mukaan mitatusta 
ajoneuvon CO2-päästöstä, esim. valmistajan tai 
maahantuojan antama vaatimustenmukaisuustodistus, josta 
ilmenee EY-tyyppihyväksyntänumero, variantti ja versio ja 
CO2-päästö. EY-tyyppihyväksyntä tulee olla myönnetty 
1.1.1996 tai sen jälkeen.  
Pakettiautojen osalta vastaavaa selvitystä voi esittää dir 
2004/3/EY tai sitä korvaavan direktiivin mukaan mitatuista 
ajoneuvon CO2-päästöstä.  

 
24. Tunniste 

Uuden ajoneuvon verotusta varten annettu kaupallisen 
nimikkeen tunnistenumero. 

 
25. Oma autoveroton ovh 

Autoveroton, arvonlisäveron sisältävä hinta, jolla 
verovelvollinen ilmoittaa ajoneuvoa yleisesti myytäväksi 
Suomessa. Hinta sisältää 600 euroa ylittävät rahoitus- ja 
toimituskustannukset. Täytetään vain uusille ajoneuvoille. 

 
26. Uuden kuljetusvälineen arvonlisäveron peruste euroina 

Yhteisöhankinnan arvonlisäveron peruste euroina. Täytetään 
vain, jos ajoneuvo on arvonlisäverolain tarkoittama uusi 
kuljetusväline. 

 
27. Tunnisteen arvo 

Uuden ajoneuvon verotusarvotilastossa julkaistun tunnisteen 
arvo euroina. Täytetään vain yleisen vähittäismyyntiarvon 
perusteella verotettaville uusille ajoneuvoille. 

 
28. Lisävarusteiden autoveroton ovh 

Uuden ajoneuvon lisävarusteiden yhteenlaskettu autoveroton 
ohjevähittäishinta euroina. Täytetään vain yleisen 
vähittäismyyntiarvon perusteella verotettaville uusille 
ajoneuvoille. 

 
29. Veronalennus- tai vapautusperuste 

Ilmoitetaan, jos verovelvollinen vetoaa veronalennus- tai 
vapautusperusteeseen. Selvitys veronalennuksen tai –
vapautuksen perusteista on liitettävä veroilmoitukseen. 
Verovapauden voi eräin ehdoin saada mm. Pohjoismainen 
Investointipankki, Euroopan Investointipankki ja EU:n 
kemikaaliviraston henkilöstö. 

 
30. Liikenneluvan numero 

Luvanvaraiseen henkilötilausliikenteeseen tulevan ajoneuvon 
liikenneluvan numero. 

 
31. Lisätietoja 

Lisätiedot, esim. ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet, jotka 
vaikuttavat verotusarvoon. Lisätietoihin merkitään myös 
verovelvolliselle annettu ennakkoratkaisu tai 
veronhuojennuspäätös, johon verovelvollinen vetoaa. 

 
32. Päiväys 

Päiväys, jona veroilmoitus on annettu. 
 
33. Allekirjoitus ja puhelinnumero 

Verovelvollisen allekirjoitus. Jos veroilmoituksen allekirjoittaa 
asiamies, valtakirja on liitettävä veroilmoitukseen. 
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