Sopimusehdot:
Yleistä
1. Tällä jaksoverotussopimuksella (jäljempänä sopimus) sovitaan jaksoverottamisesta siten
kuin ajoneuvoverolain (1281/2003) 26 §:ssä säädetään.
2. Jaksoverotettava on hyväksytty ajoneuvoverolain 26 §:ssä tarkoitetuksi jaksoverotettavaksi
laissa säädetyin ehdoin.
3. Tämä sopimus koskee kaikkia niitä ajoneuvoja, joista jaksoverotettava on verotusjakson aikana verovelvollinen ajoneuvoverolain 4 - 8 §:n mukaisesti, pois lukien ajoneuvot, joissa verovelvollisuus perustuu ajoneuvoverolain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuun luovutusilmoitukseen. Sopimuksen ulkopuolelle jäävien ajoneuvojen osalta noudatetaan ajoneuvoverolain mukaista ajoneuvokohtaista veronkantoa, jollei erikseen muuta sovita.
4. Ajoneuvoveron määrä lasketaan ajoneuvoverolain 9 - 11 §:n mukaisesti päiväkohtaisesti
kustakin verotusjakson aikana verotettavana olevasta ajoneuvosta.
5. Sopimuksen voimassaoloajalta maksuunpantavat ajoneuvoverot kannetaan tämän sopimuksen mukaisesti. Veronkantoon ei tällöin sovelleta ajoneuvoverolain säännöksiä verolipun sisältämistä tiedoista, verolipun lähettämisestä, veron eräpäivästä, verokauden pituudesta, käyttökiellosta tai maksuun pantavan veron minimimäärästä.
6. Tässä sopimuksessa mainituilla kirjallisilla ilmoituksilla tarkoitetaan myös sähköisessä muodossa lähetettyjä ilmoituksia.
Veron maksuunpano sopimuksen perusteella
7. Tämän sopimuksen perusteella ajoneuvovero maksuunpannaan jälkikäteen sopimuksen mukaiselta verotusjaksolta, joka on yhden (1) kalenterikuukauden pituinen.
8. Jaksoverotuksen edellytyksenä on, että yrityksellä on valmius vastaanottaa laskuja Traficomin määrittämässä sähköisessä muodossa. Jaksoverotettavalle lähetetään sähköinen lasku,
joka sisältää verotustiedot niistä ajoneuvoista, joista jaksoverotettava on ollut tämän sopimuksen mukaisesti verovelvollinen kyseiseltä verotusjaksolta.
9. Verotettavat ajoneuvot liittyvät sopimuksen perusteella laskutettavaksi laskutussopimuksen
alkupäivästä lähtien. Tätä edeltävältä ajalta verotettaville ajoneuvoille muodostuu veroliput sopimuksen alkupäivään asti.
10. Lasku lähetetään jaksoverotettavalle Traficomille ilmoitetuilla tiedoilla ja verkkolaskuosoitteella viimeistään 15 päivän kuluttua laskutusjakson päättymisestä. Lasku erääntyy 30 päivän
kuluttua laskutusjakson päättymisestä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Jos jaksoverotettava ei
ole saanut laskua määräaikaan mennessä, hänen on pyydettävä laskua Traficomilta siten, että
veron voi suorittaa viimeistään eräpäivänä.
11. Vero maksetaan Traficomin ajoneuvoverotilille laskun viitenumeroa käyttäen. Laskun loppusummaa ei saa muuttaa.
12. Traficom voi lähettää jaksoverotettavalle maksumuistutuksen verkkolaskuna, jos laskua ei
ole maksettu eräpäivään mennessä.
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Sopimusosapuolten velvollisuudet
13. Jaksoverotettavan on ilmoitettava Traficomille jaksoverotukseen liittyvistä muutoksista.
14. Tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksia ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman tämän sopimuksen osapuolten tekemää uutta sopimusta. Edellä mainittu koskee myös yritysmuodon muutostilanteita.
Sopimuksen purkaminen ja riitojen ratkaiseminen
15. Jos veroa ei ole maksumuistutuksesta huolimatta maksettu, maksamaton vero peritään
ulosottoteitse ilman erillistä ilmoitusta niin kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty (Ulosottokaari 705/2007).
16. Sopimus voidaan purkaa jaksoverotettavaa kuulematta toistuvien maksuvirheiden, maksujen laiminlyöntien, veronkiertoyritysten tai muiden sopimusrikkomusten perusteella. Sopimus
voidaan purkaa jaksoverotettavaa kuulematta myös, mikäli Traficom katsoo, että sopimuksen
voimassaolon edellytykset ovat päättyneet. Esimerkiksi tilanteissa, joissa jaksoverotettavalla ei
ole ollut ajoneuvorekisterissä tämän sopimuksen mukaan verotettavia ajoneuvoja kolmen (3)
viimeisen kuukauden aikana, tai jaksoverotettavan verkkolaskuosoitteeseen ei ole pystytty toimittamaan laskuja edellisen kolmen (3) kuukauden aikana.
17. Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tulokseen, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Helsingin käräjäoikeuteen.
Muutoksenhausta ajoneuvoveroon on säädetty ajoneuvoverolain 50 §:ssä.
18. Jaksoverotukseen sovelletaan niiltä osin kuin asiasta ei ole tässä sopimuksessa toisin
sovittu, ajoneuvoverolakia (1281/2003) ja siinä viitattuja lakeja sekä näiden lakien nojalla annettuja säännöksiä soveltuvin osin.
Sopimuksen voimaantulo ja sopimuksen irtisanominen
19. Laskutussopimus astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun Liikenne- ja viestintävirasto on hyväksynyt sopimuksen. Erillisestä sopimuksesta jaksoverotusta voidaan kuitenkin soveltaa laskutussopimuksen ehdoin takautuvasti enintään kahden (2) edeltävän kuukauden ajalta sopimuksen voimaanastumisesta. Traficom pidättää oikeuden sopimusehtojen
muutoksiin ja ilmoittaa sopimusmuutoksista kirjallisesti jaksoverotettavalle.
20. Traficom pidättää oikeuden sopimuksen purkamiseen ja irtisanomiseen siltä osin kuin ajoneuvoverolakia myöhemmin muutetaan.
21. Jaksoverotettava voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Traficomille. Sopimus päätetään aikaisintaan kuluvan laskutusjakson päättymispäivään laskettuna irtisanomisilmoituksen saapumispäivästä.
22. Kun sopimus on irtisanottu tai purettu, veronkannassa siirrytään ajoneuvoverolaissa säädettyyn ajoneuvokohtaiseen veronkantoon. Traficom lähettää ilmoituksen sopimuksen päättymisestä kirjallisesti.
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