


2. (max 20 p.) A, joka on vuonna 2005 siirtynyt työelämästä eläkkeelle, on ennen
eläkkeelle siirtymistään toiminut rakennusurakoitsijana joko kokonaan tai osaksi
omistamissaan osakeyhtiöissä. Tähän työhön liittyi asunto-osakeyhtiöiden perusta-
mista, toimintaa niiden hallituksissa sekä rakennusliikkeen vaihto-omaisuus-
osakkeiden kauppoja. A:n siirtyessä eläkkeelle hän oli vuonna 2005 myynyt omista-
mansa rakennusosakeyhtiön osakkeet sekä ostanut toisen rakennusliikkeen hallit
semalta kiinteistöyhtiöltä 23 hehtaarin suuruisen määräalan, josta oli muodostettu
kaksi tilaa. Kunta on vuonna 2010 hyväksynyt toiselle muodostetuista tiloista raken-
nuskaavan, jossa rakennusoikeutta on annettu 20 omakotitalolle. A on vuosien 2005
ja 2012 välisenä aikana käyttänyt n. 0,5 miljoonaa euroa tilojen kunnostamiseen. A
aikoo myydä muodostetut tilat rakennusliikkeelle. Mihin tulolähteeseen ja tulolajiin
kuuluvasta tulosta on kysymys ja minkä vuoksi? Millä eri tavoin säännösvalinta tässä
tapauksessa vaikuttaa veroseuraamuksiin? Arvioi eri vaihtoehtoja. Olisiko asiassa
syytä hankkia jostakin sitova ratkaisu ennen suunnitelman toteuttamista? Selvitä vie-
lä, liittyykö tapaukseen arvonlisävero- ja varainsiirtovero-ongelmia. Perustele kantasi
mainiten myös sovellettavat säännökset.

3. (max 10 p.) Selvitä seuraavat kulutusverotukseen liittyvät käsitteet:
a) jakamisperiaate
b) yksikkövero
c) nollaverokanta

(Juanto - Saukko, Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus)

4. (max 10 p.) nruntou"l"n korkojen vähennysoikeus verotuksessa? (Myrsky - Räbi-
nä, Henkilökohtaisen tulon verotus)

5. (max 10 p.) Sanktionluonteisten maksuseuraamusten ja verojen vähennys-
kelpoisuus elinkeinotoiminnassa? (Myrsky - Linnakangas, Elinkeinotulon verotus)

6. (max 10 p.) Selvitä, mitkä ovat verotuksen oikaisun tyyppitilanteet ja mitkä ovat
niiden keskeisimmät erot? (Myrsky - Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenhaku)



Seuraavat kaksi kysymystä ovat Mafti Myrskyn feoksesfa Valtiontalousoikeus. Hy-
väksyttävä vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksy-
misen edetlytys. Vasfauksista anneftuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
kokonaisaruasanaa määräftäessä. Iämä osuus voidaan tenttiä myös erillisenä suori-
tuksena.

7. (max 10 p.) Selvitä seuraavat käsitteet:
a) Talousarvion tulojen sitomattomuusperiaate el i n o n affe kta atio pe i a ate
b) Viremenf-menettelY
c\ V altiov ara in co ntroller -toi mi nto

8. (max 10 p.) Mitä valtiontalouden tarkastusta koskevassa luvussa (lX) kirjoitetaan
v i r a sto n j a I a ito kse n sr.sä isesfd v a I v o n n a sta ?


