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Vastausohjeet:
Tentissä on oltava mukana Verolait 112013 taikka Verosäädökset 2013 -julkaisu.
Tentissä saa käyttää myös edellä mainittujen lakikirjojen uudempia painoksia. Ten-
tissä ei saa käyttää muita lakikirjoja taikka muuta aineistoa, kuten erillisiä säädösko-
koelman kappaleita taitulosteita. Jokainen vastaus kirjoitetaan selkeällä käsialalla eri
vastauspaperiarkille. Jokaiseen vastauspaperiin on merkittävä vastaajan nimi.
Jokaiseen kysymykseen (1-8) on ehdottomasti iätettävä 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.) A omiåtaa yksin vuoden 2013 alussa ostamansa asuinhuoneiston hal-

lintaan oikeuttavat osakkeet, joista hän on maksanut 60.000 euroa. Hän rahoitti kau-
pan pankkilainalla, jossa yhteisvelalliseksi hänen kanssaan merkittiin hänen veljen-

sä. Tämä tapahtui pankin vaatimuksesta, koska pelkästään A:n nimellä lainaa ei olisi

myönnetty samoin ehdoin. Veli ei omista osakkeita, eikä ole myöskään lahjoittanut

lainavaroja A:lle. Lainan korot ja lyhennykset suoritetaan kokonaisuudessaan A:n

tililtä.
A asui huoneistossa ensin itse viisi kuukautta ja vuokrasi sen tämän jälkeen.

Ennen vuokrausta ja poismuuttoa A teetti huoneistossa 10.000 euroa maksaneen
kylpyhuoneremontin, jossa uusittiin kalusteet ja vaihdettiin aikaisemmat muovitapetit
ja -matot kaakeleihin sekä kylpyamme suihkualtaaksi. Työn osuus hinnasta oli 2.500

euroa. Vuokran suuruus on ollut 750 euroa/kuukausi, mikä vastaa samassa talossa

vastaavanlaisten huoneistojen vuokratasoa. Hoitovastikkeen suuruus on 150 euroa
ja taloyhtiössä tehdyn putkiremontin seurauksena pääomavastike on 100 euroa/kk.

A:n kuukausittaiset lainanhoitomenot ovat 350 euroa (koron osuus on 150 euroa).

Nyt asunnon vuokralainen on sanonut vuokrasopimuksen irti. A:n täysi-

ikäinen tytär haluaisi muuttaa asuntoon asumaan ja pohdiskelee A:n kanssa erilais-

ten vaihtoehtojen seuraamusvaikutuksia. Yksi vaihtoehto on se, että A vuokraa

asunnon tyttärelleen. Tytär olisi valmis maksamaan asunnosta vuokraa 600 euroa

kuussa. Toinen vaihtoehto on se, että A myy asunnon tyttärelleen. Kauppahinta ja

sen verotuksellinen kohtelu kuitenkin mietityttää. Alustavasti on keskusteltu 45.000-

55.000 euron hinnasta. Samassa taloyhtiössä on vastikään myyty vastaavanlainen

asunto 70.000 eurolla.
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2. (max 20 p.) Miten analysoit arvonlisäverotuksen kannalta seuraavia tilanteita'

Mainitse myös sovellettavat säännökset.

a) Sanomalehden kustannustoimintaa harjoittava X Oy, joka myy lehdestä mai-

nos- ja ilmoitustilaa vastiketta vastaan, luovuttaa tiedotus- ja ilmoitustilaa lehdessä

myös vastikkeetta paikallisille ei-verovelvollisille yhteisöille. llmoituksia julkaistaan

vain silloin, kun lehdessä on myymätöntä julkaisutilaa. X Oy:n mukaan vastikkeetta

julkaistut ilmoitukset edistävät ja vahvistavat lehden lukija- ja tilaajasuhdetta välittä-

mällä tietoa alueen tapahtumista sekä tukevat myös välillisesti lehden ilmoitusmyyn-

titoimintaa, koska niillä houkutellaan alueen yrittäjiä mainostamaan ja ilmoittamaan

lehdessä. Tarkastele tilannetta X Oy:n arvonlisäverotuksen osalta.

b) y Oy julkaisee puolueen A ajatusmaailmaa kannattavaa sähköistä lehteä,

joka on veloituksetta internetissä kaikkien luettavissa. Puolue maksaa Y Oy:lle

1.000.000 euroa tukea valtiolta saamastaan tiedotustoiminnan ja viestinnän tuesta.

Tarkastele tilannetta Y Oy:n arvonlisäverotuksen osalta.

3. (max 10 p.) Työpanokseen perustuvan osingon verotus? (Myrsky - Räbinä, Henkilö-

kohtaisen tulon verotus)

4. (max 10 p.) Tarkastele kiinteistöjen omistamista ja vuokraamista tulolähteen mää-

rittämisen näkökulmasta. (Myrsky - Linnakangas, Elinkeinotulon verotus)

S. (max 10 p ) Tarkastele hankintamenon määräytymistä elinkeinotoiminnan

verotuksessa:
a) Va ihto-oma isu uden kiertojärjestyksen määrittämi nen ?

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

6. (max 10 p.) Mitä tarkoittaa arvioverotus ja miten Myrsky ja Räbinä (Verotusmenette-

ly ja muutoksenhaku) arvioivat sen toimittamisen edellytyksiä?

Selvitä tapaukseen liittyvät vero-oikeudelliset ongelmat ja esitä niihin perustel-

I ut kan nanottosi sovel lettavat säännökset main iten.
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Seuraavat kaksi kysymystä ovat Mafti Myrskyn feoksesfa Valtiontalousoikeus. Hy-
väksyttävä vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksy-
misen edellytys. Vasfauksr'sta anneftuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
kokonaisaruosanaa määräftäessä. Tämä osuus voidaan tenttiä myös eillisenä suori-
tuksena.

7. (max 10 p.) Valtiovarainvaliokunnan rakenne ja rooli budjetin eduskuntakäsittelys-
sä?

8. (max 10 p.) Valtiontalouden tarkastusviraston yleispiirteet?
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