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Vastausohieet:
Tentissä on oltava mukana Verolait 112012 taikka Verosäädökset 2012 -julkaisu.
Tentissä saa käyttää myös teoksia: Verolait 212012, Verolait 112013 tai
Verosäädökset 2013. Muita lakikirjoja tai muuta kirjallista materiaalia ei saa olla
mukana. Jokainen vastaus kirjoitetaan selkeällä käsialalla eri vastauspaperiarkille.
Jokaiseen vastauspaperiin on merkittävä vastaajan nimi. Jokaiseen kysymykseen
(1-8) on ehdottomasti jätettävä vastauspaperi, vaikkei kysymykseen
vastattaisikaan ja vaikka tentti suoritettaisiin vain osittain (ns. A- tai B-osa). Tentistä
luopujan on jätettävä tentin valvojalle kirjallinen nimellä varustettu
luopumisilmoitus. Jos epäilet, että kysymyksissä on virhe tms., ota yhteys tentin
valvojaan.

1. (max 20 p,) AhoSen puolisot ovat omistaneet kaksi maatalouskiinteistöä vuodesta
1970, josta saakka he ovat niitä myös viljelleet. Vuonna 2002 puolisot lopettivat
oman maatalouden harjoittamisen ja vuokrasivat tilan pellot veljenpojalleen. Samalle
viljelijälle on ollut vuokrattuna myös tilan maatalouskalustoa. Vuokratulot on verotettu
A:n puolisoilla säännönmukaisessa verotuksessa maatilatalouden tuloverolain mu-
kaisesti.

Vuoden 2012 elokuussa Ahosen puolisot myivät maatilansa (asuinrakennuk-
set rakennuspaikkoineen, metsät, pellot sekä maatalousirtaimiston) tyttärelleen Lee-
nalle sekä hänen aviopuolisolleen Jaakolle puoliksi kummallekin. Tilan kauppahinta
oli 130.000 euroa jakaantuen siten, että asuinrakennuksen ja rakennuspaikan osuus
oli 40.000 euroa, maatalousirtaimiston 10.000 euroa, metsän 60.000 (4.500 eu-
roa/hehtaari) sekä peltojen osuus 20.000 euroa (3.000 euroa/hehtaari), Alueen kes-
kimääräisen hintatason mukaan peltohehtaarin hinta oli 4.500 euroa/hehtaari ja met-
sämaan 6.000 euroa/hehtaari.

Rahoittaakseen tilan oston Leena ja Jaakko myivät omistamansa osakehuo-
neiston läheisestä kaupungista. Huoneisto oli 156 neliömetrin suuruinen liikehuo-
neisto, mutta Leena ja Jaakko olivat asuneet siinä 21.1.2009 lähtien. Väestötietojär-
jestelmään liikehuoneisto oli merkitty Leenan ja Jaakon vakituiseksi asuinpaikaksi.
Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikki yhtiön huoneistot olivat teollisuus- tai liikehuoneisto-
ja eikä niiden muuttamisesta asuinhuoneistoksi ollut mitään näyttöä.

Miten arvioit vero-oikeudellisesti näitä luovutuksia ja mitä tulkintaongelmia
niihin liittyy tai voi liittyä? Mainitse sovellettavat säännökset ja perustele vastauksesi.



2. (max 20 p.) Pohjois-Suomessa Kilpisjärven kylässä asuvat suomalaiset avopuoli-
sot 38-vuotias X ja 42-vuotias Y ovat jo pidemmän aikaa miettineet, että he voisivat
saada lisäansioita matkailusta. Etenkin kevättalvisin Kilpisjärvellä käy paljon hiihtäjiä
ja moottorikelkkailijoita. Matkailukauden huipentaa toukokuinen "Vain kaksi kalaa" -
pilkkikilpailu. X ja Y arvelevat, että "matkailubisnes" voisikin olla sangen tuottoisaa.
Toisaalta he ovat kuulleet Kilpisjärvellä jo toimivien matkailuyrittäjien monasti ma-

naavan sitä, miten paljon "kaikesta" pitåä maksaa veroja, Ennen suurempiin inves-
tointeihin ryhtymistä X ja Y haluaisivatkin vastauksen erinäisiin mieltänsä askarrutta-
viin vero-oikeudellisiin kysymyksii n.

X ja Y suunnittelevat rakennuttavansa kolme lomamökkiä, joita vuokrattaisiin
kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille sekä muille Kilpisjärvellä tilapäistä majoitusta
tarvitseville. Kilpisjärvellä on paljon norjalaisten omistamia mökkejä, joita X ja Y pitä-

vät erityisen viehättävän näköisinä. X ja Y ovatkin ajatelleet, että myös heidän kaa-

vailemansa lomamökit suunnittelisi ja rakentaisi arkkitehti- ja rakennustoimisto, jolla

on kotipaikka Norjan Tromssassa. Mökit rakennettaisiin Kilpisjärvellä erinomaisella
paikalla Saana{unturin läheisyydessä sijaitsevalle tontille, jonka X ja Y ovat vast-
ikään yhdessä ostaneet puoleksi kummankin nimiin X:n suomalaiselta isältä 25.000
euron kauppahinnalla. X ja Y tekivät tonttikaupan kiireesti kuultuaan, että kilpisjärve-
läiset ovat myyneet vastaavanlaisia tontteja norjalaisille noin 50.000 euron hinnalla'
X ja Y haluaisivat kiirehtiä myös mökkien rakentamista, koska he pelkäävät mahdol-
lisesti perustettavan Käsivarren kansallispuiston heikentävän alueen rakentamis-
mahdollisu uksia tulevaisu udessa.

X ja Y pohtivat ensinnäkin sitä, onko heidän suoritettava veroa X:n isän kans-
sa tehdystä 25.00Ö euron tonttikaupasta, X ja Y pohtivat myös sitä, olisiko heidän
suoritettava arvonlisäveroa kaavailemiensa lomamökkien vuokrauksesta. Edelleen
heitä askarruttaa se, sovellettaisiinko kyseisten lomamökkien suunnittelupalveluun ja

rakentamiseen Suomen arvonlisäverolakia, jos X ja Y ostaisivat nämä palvelut Nor-
jasta. X:n ja Y:n mielestä tämäkin asia voi olla merkityksellinen, koska Suomen ja
Norjan arvonlisäverokanta voi olla erisuuruinen.

Anna perustellut vastauksesi X:n ja Y:n miettimiin edellä kerrottuihin kysy-
myksiin ja mainitse sovellettavat säännökset.

3. (max 10 p.) Yritysjärjestelyt arvonlisäverotuksessa? (Juanto - Saukko, Arvonlisävero-
tus ja muu kulutusverotus)

4. (max 10 p ) Vastaa seuraaviin kohtiin olennaiset seikat selvittäen:
a) Ki rvesmiestapau kset?
b) Omistusaikanansa asunut -periaate?

(Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus)

5. (max 10 p.) Epäkuranttiusvähennys ja hinnanlaskuvaraus? Vertaa niitä myös toi-
siinsa. (Myrsky - Linnakangas, Elinkeinotulon verotus)



6. (max 10 p.) $eMttämisvelvollisuuden jakautuminen, todistusharkinta ja todistus-
taakka verotulcsen toimittamisessa. (Myrsky - Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenha-
ku)

$åtrnaavaf kaksi kysymystä ovat Matti Myrskyn feoksesfa Vattiontalousoikeus. Hy-
WffitäW vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksy-
rmisen edellytys. Vasfauksista annettuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
lnlronaisaruosanaa määrättäessä. Tämä osuus voidaan tenttiä myös erillisenä suori-
fuksena.

7. (max 10 p.) Selvitä seuraavat valtion talousarvion rakenteeseen liittyvät käsitteet:
a) Tulojen ryhmittely?
b) Sidotut ja vapaat menot?

8. (max 1O p.) Valtiontalouden tarkastusviraston yleispiirteet?


