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Vastausohieet:
Verolait 112012 taikka Verosäädökset 2012 -julkaisu'
Tentissä on oltava mukana
112013 tai
Tentissä saa r.avttriai ,,nv,it teoksia: Verolait 212012, Verolait ei
saa olla
Verosäädökset 2ols. Mritä lakikirjoja tai muuta kirjallista materiaalia
vastauspaperiarkille'
eri
mukana. Jokainen vastaus kirjoitetaän selkeällä käsialalla
kysymykseen
Jokaiseen vastauspaperiin on herkittävä vastaajan nimi. Jokaiseen
elrdoitomasti jätettävä vastauspaperi, vaikkei kysymykseen
(ns. A- tai B-1sa). Tentistä
vastattaisikaan ja vaikka tentti suoritettaisiin vain osittain
on jätettävä tentin valvojalle kiriallinen nimellä varustettu
yhteys tentin
luoprimisilmoitus. Jos epäilet, että kysymyksissä on virhe tms., ota

ii-gi on
lrö;iå;

'

valvojaan.

jäi oikeudenomistajina
. (max 20 p.) A on kuollu t 22.12.20A2. Lesken lisäksi häneltå
A:n
perintöverotuksessa
kaksi tytärtä B ja cj n:n jätkeen 15.11.2003 toimitetussa
aryksin omistamien kuolinpesän varoihin kuuluneiden Asunto oy X:n osakkeiden
ko. osakehuovoksi on vahvistettu 20 813,26 euroa. A oli puoliSonsa kanssa asunut
ei ollut avioneistossa vuodesta 19g6 lähtien tytärten asuessa muualla. Puolisoilla
mutta
perinnönjakoa'
oikeutta toistensa omaisuuteen. Pesässä ei tehty ositusta tai
leskijäi asumaan asuntoon A:n kuoleman jälkeen'
jäänyt oikeudenomistaToinen A:n tyttäristä, B, on kuollut 16.5.2009. B:ltä on
jina pojat D ja E. B:n jälkeen 18.9.2009 toimitetussa perintÖverotuksessa kysymykvahvistettu
sessä olevan huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden arvoksi on
50 000 euroa, josta B:n osuudeksi vahvistettiin 25.000 euroa'
Kyseiset Asunto oy X:n osakkeet myytiin 4.9.2012 53 000 eurolla. Myynnistä
ja perusaiheutuneet kulut olivat 2 263,10. Selvitä sovellettavat säännÖkset mainiten
jos jompikumpi tyttäristä
tellen, miten myyntiä verotetaan. Muuttaisiko verotusta se,
jälkeen?
(B tai c) olisi käyttänyt osaketta omana asuntonaan A:n kuoleman
1

2'(max20p)JääkiekkoseuraArktisetUrheilijatrysuunnitteleeryhtyvänsä

julkaisemaan lehteä. Kysymyksessä olisi sekä painettu lehti että tietoverkon

maksaneet
välityksellä sähköisessä muodossa julkaistava verkkolehti. Jäsenmaksun
perittäisiin
yhdistyksen jäsenet saisivat verkkolehden veloituksetta. Muilta tilaajilta
painetulle lehdelle ja verkkolehdelle'
tietty tilausmaksu, joka olisi määritelty erikseen
myös yhdistyksen
Lehti olisi tarkoitus kustantaa paitsi näillä lehden myyntituloilla,
julkaistavilla mainoksilla.
saamilla julkisiila ja yksityisillä avustuksilla sekä lehdessä

Lehti ilmestyisi vuoden aikana 3-5 kertaa. Painetun lehden osalta kirjapaino
huolehtisi lehden painatuksen lisäksi lehden toimittamisesta tilaajille. Seura
suunnittelee myös sponsorisopimuksen solmimista paikallisen osakeyhtiö X:n
kanssa. Sopimuksessa yhtiö sitoutuisi antamaan seuralle vuosittain rahallista

avustusta S 000 euroa. Seura puolestaan sitoutuisi antamaan yhtiölle mainostilaa
jääkiekkokaukalostaan. Selvitä eri vaihtoehtoja pohtien yhdistyksen ja osakeyhtiön
suunnittelemien toimintojen arvonlisävero- ja tuloverokohtelu. Perustele kantasi
mainiten myös sovellettavat säännökset'

3. (max 10 p.) Opiskelijoiden erityisasema autoverotuksessa? (Juanto - Saukko, Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus)

4. (max 10 p.) Osakehuoneistossa suoritetuista korjauksista johtJvien menojen vähentäminen? (Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus)

5. (max 10 p.) Velan anteeksiannon vaikutus antajan ja saajan elinkeinotulon verotuksessa? (Myrsky - Linnakangas, Elinkeinotulon verotus)

6. (max 10 p.) Luottamuksensuojan keskeinen sisältö ja edellytykset? Selvitä asiaa
myös oikeuskäytannon valossa. (Myrsky - Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenhaku)

Seuraavat kaksi kysymystä ovat Matti Myrskyn feoksesfa Valtiontalousoikeus. Hyväksyttävä vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksymisen edeltytys. Vastauksista annettuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
kokonaisarvosanaa määrättäessä. Tämä osuus voidaan tenttiä myös erillisenä suorituksena.

7. (max 10 p.) Kuvaile seuraavat talousarvioon liittyvät asiat:
a) Verolakien säätäminen?
b) Talousarvio ja subjektiiviset oikeudet?

8. (max 10 p.) Eduskunnan tarkastusvaliokunta?

