Ohje koenumerotodistuksen haltijalle
Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi.

Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä koenumerokilvillä
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi hakemuksesta myöntää yritykselle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa
ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin. Koenumerotodistus on voimassa yhden (1) vuoden sen
myöntämispäivästä lukien.
Koenumerotodistuksen väärinkäyttö saattaa johtaa vähintään 1000 euron lisäveroon.
Lue huolellisesti alla olevat ohjeet.
Koenumerokilvin saa kuljettaa rekisteröimättömiä ja liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja, kun kysymyksessä on
todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:
1) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;
2) ajoneuvon lyhytaikainen koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa;
3) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

Edellä mainittujen käyttötarkoitusten on liityttävä välittömästi koenumerotodistuksen haltijan harjoittamaan
toimintaan, joten
• koenumerokilpiä voi käyttää koenumerotodistuksen haltija tai tämän edustaja
(työsuhteessa oleva henkilö tai vastaava)
• yksityinen henkilö voi käyttää koenumerokilpiä ilman, että koenumerokilpien haltijan edustaja on mukana,
jos kyseessä on lyhytaikainen koeajo ajoneuvon ostotarkoituksessa, ja käyttäjällä on alkuperäinen koenumerotodistus sekä autoliikkeen antama tilapäinen käyttölupa (voimassa 3 vrk) liikenteessä mukana, ja autovero on
maksettu
• koenumerokilpiä ei saa lainata toiselle yritykselle tai yksityisille henkilöille.

Koenumerokilvin voi kuljettaa myös ajo- tai käyttökiellossa katsastamattomuuden tai epäkuntoisuuden vuoksi olevia
rekisteröityjä ajoneuvoja, kun kyseessä on korjaus- tai katsastussiirto.
Väliaikainen autoveroton käyttö (Autoverolaki 41 §)
Jos ensirekisteröimättömän ajoneuvon autovero on maksamatta, ajoneuvon käyttö koenumerokilvin on kuitenkin
sallittua koenumerotodistuksen haltijan tai hänen edustajansa ollessa ajoneuvossa mukana seuraavissa tapauksissa:
• ajoneuvon siirto liittyy välittömästi koenumerotodistuksen haltijan ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimus- tai
tuotekehitystä varten suoritettuun kokeeseen,
• ajoneuvoa koeajetaan sen teknisen toimivuuden varmistamiseksi,
• ajoneuvoa käytetään lyhytaikaiseen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan esittelyyn muualla kuin Suomessa
vakinaisesti asuvalle ostajalle. Huom! Suomessa vakinaisesti asuvalle ei esittely koenumerokilvin ennen
autoveron maksua ole sallittua.
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• ajoneuvoa käytetään muuhun ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, maasta vientiin,
korjaukseen tai katsastukseen välittömästi kuuluvaan siirtoon.
Käytön edellytyksenä on, että kaikki tässä ohjeessa mainitut yleiset ehdot täyttyvät.
Autoverolain osalta tarkempia ohjeita antaa veroviranomainen eli Verohallinto.
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Muita koenumerokilpien käyttöön liittyviä seikkoja
a) Koenumerokilpien käyttö on kiellettyä, jos ajoneuvolla on erääntyneitä maksamattomia auto- tai ajoneuvoveroja.
b) Ajoneuvokohtaiset rekisterikilvet on peitettävä tai poistettava, kun ajoneuvoa käytetään koenumerokilvillä.
c) Voimassaoleva koenumerotodistus on pidettävä aina ajossa mukana koenumerokilpiä käytettäessä.
d) Koenumerokilvet on kiinnitettävä ajoneuvossa rekisterikilville varattuihin paikkoihin.
Koenumerokilvet voi kiinnittää vain todistuksessa ilmoitetun ajoneuvolajin mukaiseen ajoneuvoon.
e) Lopullisesti poistettua ajoneuvoa ei saa kuljettaa koenumerokilvillä.
f) Koenumerokilvin käytettävän ajoneuvon kuormaamista ei ole erikseen kielletty, mutta ajoneuvon käyttötarkoituksen on aina oltava ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen mukainen käyttö.
g) Koenumerokilvellisellä vetoautolla voi siirtää rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä (koenumerokilpi/siirtolupa)
perävaunuja, kun sekä vetoauton että perävaunun käyttötarkoitus on sama ja rekisteröintiasetuksen mukainen.
Jos ajoneuvoyhdistelmää siirretään korjaamolle, on molempien ajoneuvojen siirron tarkoituksen oltava ajoneuvon
korjaus. Ei ole sallittua siirtää perävaunua esimerkiksi myyntiesittelyyn, jos vetoautoa siirretään korjaukseen.
h) Koenumerokilpiä voi käyttää tilapäisesti Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.
Koenumerotodistuksen väärinkäytön seuraukset
Traficom voi perua yksittäisen koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin säädösten tai Traficomin
antamien ohjeiden vastaisesti taikka koenumerotodistus on jätetty maksamatta. Traficom voi perua koenumerotodistuksen
haltijan kaikki koenumerotodistukset, jos koenumerotodistusta käytetään säädösten tai edellä mainittujen ohjeiden
vastaisesti ja säädösten tai ohjeiden vastainen toiminta on ollut toistuvaa tai muutoin erityisen vakavaa.
Koenumerotodistuksen väärinkäyttötapauksissa arvioidaan, onko väärinkäyttö käyttökiellossa olevan ajoneuvon käyttöä
liikenteessä. Koenumerotodistuksen väärinkäyttö saattaa johtaa vähintään 1 000 euron lisäveroon.
Koenumerotodistuksen uusiminen ja koenumerotodistuksesta luopuminen
Todistus uusitaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana, eikä sitä ole peruttu tai jätetty uusimatta muun erityisen syyn nojalla Traficomin
toimesta. Koenumerotodistuksen uusimisen edellytyksenä on, että koenumerovakuutus- ja koenumerotodistusmaksu
on suoritettu.
Jos koenumerokilpiä ei enää aiota käyttää niiden voimassaolon päättymisen jälkeen, luopumisesta on tehtävä ilmoitus
katsastustoimipaikalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Luopumisilmoitus tehdään vanhalla koenumerotodistuksella ja samalla on myös palautettava koenumerokilvet ja maksamaton
koenumerotodistus seuraavalle vuodelle.
Koenumerotodistus maksetaan erikseen lähetettävällä laskulla.
Lisätietoja
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, koenumerotodistusasiat
puh. 029 534 5100, www.traficom.fi
Verohallinto (autoverolakia koskevat kysymykset) puh. 029 497 150, www.vero.fi

