
Kilpa-auton siirtolupa 1. kerran suomessa /  Racing car transfer permit for the 1st 
time in Finland 
 

Suomessa ensirekisteröimättömän autoverolain soveltamisalaan kuuluvan ajoneuvon siirtoluvan 
myöntämisen yhteydessä tulee esittää Verohallinnon vahvistama ilmoitus ajoneuvon 
verottomasta käytöstä ja ilmoitus on pidettävä mukana ajoneuvoa käytettäessä. 

Suomessa ensirekisteröimätön auto tarkoittaa autoa, josta ei ole koskaan maksettu autoveroa 
Suomeen. 

Autoa saa käyttää verottomasti, jos sitä käytetään siirtokilvillä varustettuna ja vain kilpailemiseen 
enintään 7 päivää kerrallaan. Verohallinnolle tulee antaa ilmoitus auton verottomasta käytöstä 
ennen kuin autoa käytetään ensimmäistä kertaa kilpailussa. Tämä ilmoitus ajoneuvon 
kilpailukäytöstä siirtoluvalla tarvitsee antaa vain yhden kerran. 

Tee verottoman käytön ilmoitus osoitteessa www.vero.fi.  

Kannattaa tehdä ilmoitus hyvissä ajoin! 

Lisätietoja; vuokko.haikonen77@gmail.com 

In Finland, in connection with the granting of a transfer permit for a vehicle that is not first 
registered under the Car Tax Act, a declaration confirmed by the Tax Administration regarding the 
tax-free use of the vehicle must be submitted and the declaration must be carried with you when 
using the vehicle. 
 
In Finland, an unregistered car means a car for which no car tax has ever been paid to Finland. 
The car can be used tax-free if it is used with transfer plates and only for racing for a maximum of 
7 days at a time.  The Tax Administration must be notified of the tax-free use of the car before 
the car is used for the first time in a competition.  This notification of the vehicle's competitive 
use with a transfer permit only needs to be given once. 
 
Make a declaration of tax-free use at www.vero.fi.   
Finnish bank IDs are required to make the notification. The secretary of the competition can make 
this announcement if the competitor does not have Finnish online banking credentials. 
The transfer permit and fee costs a total of €60 and the secretary invoices it separately from the 
competitor. 
 
More information;  vuokko.haikonen77@gmail.com 
 


