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FINANSSIOIKEUS 8 oP (oAlo0801)

Ai neopi ntotentti 4.1 1 .201 3

Vastausohieet:
Tentissä on oltava mukana Verolait 112013 taikka Verosäädökset 2013 -julkaisu'
Muita lakikirjoja tai muuta kirjallista materiaalia ei saa olla mukana. Jokainen vastaus
li4oitutr.n råtruala kasialälla eri vastauspaperiarkille. Jokaiseän vastauspaperiin
on merkittävä vastaajan nimi. Jokaiseen kysymykseen (1-8) on ehdottomasti
jätettävä vastauspaperi, vaikkei kysymykseen vastattaisikaan ia vaikka tentti
äuoritettaisiin vain oritt"in (ns. A- tai B-osa). Tentistä luopujan on jätettävä tentin
vålvojaf fe kirjallinen nimellä varustettu luopumisilmoitus. Jos epäilet, että
kysymyksissä on virhe tms., ota yhteys tentin valvojaan'

1. (max 20 p.) perhe Parviainen kääntyy puoleesi ja kysyy vero-oikeudellista neuvoa

seuraaviin ongelmiin:
Rouva Parviainen on päätoiminen sijoittaja, jonka verotus oli toimitettu tulove-

rolain mukaisessa järjestyksessä. Hän omisti julkisesti noteeratun yhtiön B Oyj:n

osakkeita. Hän oli vuonna 2012 nostanut käräjäoikeudessa moitekanteen B Oyj:tä
vastaan, koska katsoi B Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen osakelajien yhdistämisestä
vaarantavan hänen osakeomistuksensa arvon ja osakkeista tulevaisuudessa saata-
van tuoton. Hävittyään riidan käräjäoikeudessa rouva Parviainen oli joutunut kor-
vaamaan B Oyj:n oikeudenkäyntikuluja. Nyt hän pohtii voiko ja, jos voi niin millä ta-
valla, vaatia omia oikeudenkäyntikuluja ja B:lle maksettuja oikeudenkäyntikuluja ve-
rotuksessa vähen nettäväksi.

Herra Parviainen puolestaan irtisanottiin C Oy:n palveluksesta 31 .6'2012. C
Oy:n emoyhtiö D Oy, joka maksoi vapaaehtoisesti yritystukea tytäryhtiönsä taloudel-
lisin ja tuotannollisin perustein irtisanomille työntekijöille, myönsi herra Parviaiselle
hakemuksen perusteella 20 000 euron suuruisen yritystuen, joka maksettiin vuonna
ZOi2. Tukihakemukseen oli tullut liittää alustava liiketoimintasuunnitelma sekä kan-
nattavuusarvio. Tukea maksettiin yrityksen todellisten perustamiskustannusten pe-

rusteella ja se maksettiin vasta tositteita vastaan. Tuki oli maksettu herra Parviaisen

toiminimen pankkitilille. Hän oli käyttänyt tuen yrityksensä perustamis- ja muihin kus-

tannuksiin. Kirjanpidossaan hän on kirjannut tuen saatuihin avustuksiin ja tukiin. Mi-

ten herra Parviaisen verotus vuodelta 2012loimitetaan tältä osin?
Anna perustellun kannanottosi sisältävä vastaus edellä oleviin kysymyksiin

sovellettavat säännÖkset mai niten'



2. (max 20 p.) Kansainvälisellä tasolla yksilölajia harjoittava ammattiurheilija, aikoo

peiustaa osakeyhtiön kilpailutoiminnan harjoittamista varten. Kilpailutoiminnan ohella

yhtiö harjoittaisi markkinointitoimintaa. perustettavan yhtiön palveluksessa olisi kol-

me palkattua urheilutoimintaa avustavaa henkilöä. Yhtiön tulojen arvioidaan nouse-

van toiminnan alkuvaiheessa runsaaseen miljoonaan euroon vuodessa' Valtaosa

tuloista kertyisi palkintorahoina. yhtiön toimintaa on tarkoitus myöhemmin laajentaa

muun ohessa urheirurajin opetukseen, tuotemyyntiin ja sijoitustoimintaan. selvitä,

minkälaisia tulkintaongelmia asiaan liittyy tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa

sekä miten ne olisi ,"1k"irt"u". Pohdi vaihtoehtoja ja perustele kantasi sekä kerro'

miten verokohtelu voidaan etukäteen varmistaa' Mainitse myös sovellettavat sään-

nökset.

3. (max 10 p.) Alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverokohtålu? (Juanto - saukko,

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus)

4. (max 10 p.) Mitä tarkoitetaan luontoisetuihin kuuluvalla asuntoedulla? (Myrsky -

Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus)

S. (max 10 p.), Tarkastele hankintamenon määräytymistä elinkeinotoiminnan

verotuksessa:
a) Va ihto-oma isu ude n kie rtojärjestykse n mää rittä minen?

b) Vastikkeettomat saannot?
(Myrsky - Linnakangas, Elinkeinotulon verotus)

6. (max 10 P.) Mitä
käytä nnön tilanteisi in
ku)

tarkoitetaan seurannaismuutoksella verotuksessa ja millaisiin

se soveltuu? (Myrsky - Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenha-



Seuraavat kaksi kysymystä ovat Matti Myrskyn feoksesfa Valtiontalousoikeus. Hy-
väksyttävä vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksy-
misen edellytys. Vasfauksista annettuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
kokonaisaruosanaa määrättäessä. Tämä osuus voidaan tenttiä myös erillisenä suori-
tuksena.

7. (max 10 p.) Selvitä lyhyesti, mutta olennaisen esittäen, seuraavat talousarvioon
liittyvät kåsitteet. Miten kyseisiä oikeustoimia koskeva toimivalta on säännelty ja mil-
lainen säädösperusta käsitteisiin liittyy?

a) Lainanottovaltuudet
b) Valtiontakaus ja valtiontakuu

8. (max 10 p.) Valtion virastojen ja laitosten taloudenpito? (s. 162) Vastauksessa ei
tarvitse ottaa kantaa virastojen ja laitosten kirjanpitoon ja laskentatoimeen liittyviin
kysymyksiin.


