Täyttöohje

1/3

Autoveroilmoituksen täyttöohje
VEROH 1200 8.2018

1. HENKILÖTIEDOT
1.1. Verovelvollisen nimi
Verovelvollisen tai muun verosta vastuullisen nimi. Verovelvollinen on ajoneuvon ensimmäinen rekisteriin merkitty omistaja.
1.2. Postiosoite/Postilokero
Osoite, johon verovelvollinen haluaa verotuspäätöksen toimitettavan. Verohallinto lähettää postitse
toimitettavat lisätietopyynnöt tähän samaan osoitteeseen.
1.3. Postinumero ja postitoimipaikka
1.4. Verovelvollisen Y-tunnus / henkilötunnus
Verovelvollisen Y-tunnus tai henkilötunnus. Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ilmoitetaan muodossa 1234567-8. Jos verovelvollisella ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika.
1.5 Verovelvollisen puhelinnumero (ulkomaan maanumero)
1.6 Verovelvollisen sähköpostiosoite
1.7 Asiamiehen nimi ja osoite
Verovelvollisen valtuuttaman asiamiehen nimi ja osoite. Jos hakemuksen allekirjoittaa asiamies, hakemukseen tulee liittää valtakirja.
1.8 Asiamiehen Y-tunnus tai henkilötunnus
Asiamiehen Y-tunnus tai henkilötunnus. Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ilmoitetaan muodossa
1234567-8. Jos asiamiehellä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan syntymäaika.
1.9 Asiamiehen puhelinnumero
1.10 Asiamiehen sähköpostiosoite
2. AJONEUVON PERUSTIEDOT
2.1 Hankintamaa
Maa, johon ajoneuvo on rekisteröity viimeiseksi ennen Suomeen tuontia.
2.2 Ensimmäinen käyttöönottopvm
Ajoneuvon ensimmäinen käyttöönottopäivä on se päivä, jolloin ajoneuvo on ensimmäisen kerran rekisteröity Suomessa tai ulkomailla. Jos tämä ajankohta ei ole tiedossa, ilmoitetaan valmistuskuukauden päättymispäivä. Jos tämäkään ajankohta ei ole tiedossa, ilmoitetaan sen vuoden viimeinen
päivä, jona ajoneuvo on todennäköisesti ensimmäisen kerran rekisteröity, otettu käyttöön taikka
valmistettu.
2.3 Ostohetken pvm
Kauppakirjaan merkitty tai muu omistusoikeuden siirtoon liittyvä päivämäärä.
2.4 Ajoneuvo Uusi/Käytetty
Ajoneuvo on käytetty, jos se on ollut ulkomailla tai Suomessa rekisteröitynä tai käytössä. Ajoneuvoa
pidetään uutena, jos se ei ole ollut rekisteröitynä eikä käytössä. Uutena pidetään myös uutena maahantuotua ajoneuvoa, joka on ollut väliaikaisesti verottomassa esittelykäytössä.
2.5 Oma massa (kg)
Ajoneuvon rekisteröintitietoihin merkitty omamassa (kg).
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2.6 Kokonaismassa (kg)
Kokonaismassa on valmistajan ilmoittama, suurin sallittu kuormatun auton paino. Kokonaismassa
löytyy ajoneuvon rekisteröintitiedoista. Jos CO2-päästötietoa ei ole saatavilla, sovelletaan auton
kokonaismassaan (kg) ja käyttövoimaan perustuvaa veroprosenttia.
2.7 Valmistenumero
Valmistenumerossa on normaalisti 17 merkkiä ja se voi sisältää erikoismerkkejä. Numerossa käytettyjen kirjainten on oltava isoja kirjaimia. EY-tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen valmistenumeroissa ei
käytetä o-kirjainta eikä i-kirjainta, vaan kyse on aina joko nollasta tai ykkösestä. Valmistenumero löytyy ajoneuvon virallisista asiakirjoista.
2.8 Ajoneuvoluokka
Ajoneuvoluokka, johon ajoneuvo rekisteröidään.
2.9 Vetotapa
2.10 Vaihteisto
Vaihteiston tyyppi manuaali/automaatti. Jos kyseessä on automaatti- ja manuaalivaihteiston yhdistelmä valitaan 'Automaatti'.
2.11 Käyttövoima
2.12 Merkki
2.13 Malli
2.14 Mallin tarkennin
Ajoneuvon mallin tarkentaminen.
2.15 CO2-päästö (g/km)
Henkilö- tai pakettiauton päästölukema (CO2) löytyy esimerkiksi (EU- tai Eta-valtiossa annetusta) rekisteröintitodistuksesta, vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (ns. CoC-todistus) tai valmistajan
edustajan antamasta todistuksesta.
CO2-mittaustapa
Henkilö- tai pakettiauton päästölukeman (CO2) mittaustapa löytyy esimerkiksi vaatimuksenmukaisuustodistuksesta (ns. CoC-todistus).
2.16 Varustetaso
Ajoneuvon varustetasolla tarkoitetaan esimerkiksi varustepaketteja.
2.17 Moottorin iskutilavuus (cm3)
Moottorin iskutilavuus kuutiosenttimetreinä (cm3), esimerkiksi 1995 cm³. Sähköajoneuvon iskutilavuus voi olla 0 (nolla).
2.18 Moottorin teho (kW)
Teho ilmoitetaan kilowatteina (kW). Aiemmin käytettiin myös saksalaisia DIN-hevosvoimia (hv). Yksi
kW on 1,36 hv (DIN), yksi DIN-hevosvoima on 0,735 kW. Muistisääntö: 110 kW = noin 150 hv. Teholukema löytyy ajoneuvon asiapapereista.
2.19 Matkamittarilukema (km)
Matkamittarilukema pyöristetään seuraavan tuhanteen. 1 maili = 1,6093 km. Maililukema muutetaan
kilometreiksi kertomalla mailit luvulla 1,6093. Jos matkamittarilukema ei vastaa todellisia ajokilometrejä, liitä kirjallinen selvitys poikkeavuudesta.
2.20 Ostohetken ajomäärä (km)
Kauppakirjaan tai muuhun asiakirjaan ostohetkellä merkitty matkamittarin lukema. Lukema pyöristetään seuraavan tuhanteen.
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3. VERONALENNUS- TAI VAPAUTUSPERUSTE
Ajoneuvon veronalennus- tai vapautusperuste. Tarvittavat liitteet ja selvitykset postitetaan autoveroilmoituslomakkeen kanssa.
4. LEASING- TAI VUOKRA-AJONEUVON ENNAKKOPALAUTUS
Ennakkopalautushakemus leasing- tai vuokra-ajoneuvon viennistä ulkomaille.
5. HENKILÖAUTO uusi tai käytetty
5.1 Korimalli
LIITTEET
Postita tarvittavat uuden tai käytetyn henkilöauton asiakirjat autoveroilmoituslomakkeen kanssa.
6. PAKETTIAUTO uusi tai käytetty (myös alennetun veron pakettiauto)
6.1 Ajoneuvon pituus (millimetreinä)
6.2 Istuimien lukumäärä
6.3 Ovien lukumäärä
Pakettiauton ohjaamon ovien lukumäärä (kpl)
6.4 Pakettiauto on täyden veron pakettiauto / alennetun veron pakettiauto
Alennetun veron pakettiauto valitaan, jos pakettiauto täyttää alennetun veron edellytykset. Jos pakettiauto on otettu käyttöön 1.4.2009 tai myöhemmin, edellytetään lisäksi, että pakettiauto rekisteröidään alennetun veron pakettiautoksi.
LIITTEET
Postita tarvittavat uuden tai käytetyn pakettiauton asiakirjat autoveroilmoituslomakkeen kanssa.
7. MOOTTORIPYÖRÄ JA MUUT L-LUOKAN AJONEUVOT uusi tai käytetty
LIITTEET
Postita tarvittavat uuden tai käytetyn moottoripyörän tai muun L-luokan ajoneuvon asiakirjat autoveroilmoituslomakkeen kanssa.
8. LISÄTIEDOT
LIITTEET

Selvitys ja kuvat ajoneuvosta, jos vedotaan ajoneuvon huonoon kuntoon.
Lisätiedoissa ilmoitetaan, jos ajoneuvon ohjaus on oikealla puolella.

9. ALLEKIRJOITUKSET
9.1 Päiväys
9.2 Ilmoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys
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