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Vastausohieet:

Tentissä on oltava mukana Verolait 112013 taikka Verosäädökset 2013 -julkaisu.
Tentissä saa käyttää myös edellä mainittujen lakikirjojen uudempia painoksia. Tentissä ei saa käyttää muita lakikirjoja taikka muuta aineistoa, kuten erillisiä säädÖskokoelman kappaleita tai tulosteita. 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 Bosa). 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.) Miten arvioit tuloverotuksen kannalta seuraavia luovutustilanteita?
Esitä perustellut tulkintakannanottosi sovellettavat säännökset mainiten.
a) A on 25.3.2013 myynyt kiinteistön rakennuksineen. Kiinteistön luovutushinta on ollut yhteensä 429 239 euroa, josta vakituisen asunnon osuus on ollut 140 000
euroa. Tilan oli omistanut A:n puoliso, joka on kuollut 26.3.2011. Hän on saanut tilan
omistukseensa vuonna 1983, josta lähtien puolisot ovat myös yhdessä asuneet tilalla. Aviopuolisot olivat tehneet 25.6.2007 omistusoikeustestamentin. Aviopuolisoilla ei
ollut rintaperillisiä. Heillä oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Perukirjan mukaan
A:lla ei ole ollut omaisuutta.
b) B ja C omistivat yhdessä R:n kaupungissa kokonaispinta-alaltaan 2 163
neliömetrin suuruisen tontin. He myivät yhdessä 8.2.2012 D:lle ja E:lle 1/5 tästä tontista 225 000 euron kauppahinnalla. Kaupan kohteeseen kuuluvat myös kyseisellä
alueella olevat B:n ja C:n vakituisena asuntona käyttämät rakennukset. Myyjät ovat
samana päivänä tehneet ostajien kanssa kauppaan liittyvän hallinnanjakosopimuksen, jonka mukaan kyseisen kiinteistön hallinta jaetaan viiteen määräalaan. D:n ja
E:n ostama viidesosa oikeuttaa omistajan pitämään yksinomaisessa hallinnassaan
karttaliitteestä ilmenevää yhtä määräalaa, jolla sijaitsee B:n ja C:n vakituisena asuntona käyttämä rakennus. Loput kiinteistöstä (4i5), jonka on kauppakirjassa todettu
käsittävän hallinjakosopimuksen mukaiset neljä määräalaa, on tämän jälkeen samana päivänä myyty F Oy:lle 170 000 eurolla. Tällä kaupan kohteella sijaitsee purkukuntoinen rakennus. B:n ja C:n tarkoituksena on ollut realisoida koko kiinteistö, valitulla toteuttamistavalla siitä on kuitenkin saatu parempi kokonaiskauppahinta.

Z. (max 20 p.) A Oy, jonka kotipaikka on Ruotsissa (Haaparanta), harjoitti ohjattua
tennisliikuntatoimintaa Torniosta vuokraamassaan tennishallissa. Yhtiön järjestämiin
harjoitusryhmiin varattiin viikoittaiset harjoitusajat kevät- tai syyskaudeksi. Pelaajakohtainen maksu maksettiin kertamaksuna ja se oikeutti tenniksen harjoitteluun 4-6
hengen ryhmissä 20 kertaa kaudessa. Maksu oli sama riippumatta siitä, kuinka monta osallistujaa ryhmässä oli. Harjoitusryhmiä oli kolmea eri tasoa ja harjoitusaika kesti kaksi tuntia. Harjoitusryhmiin osallistuvilla oli käytettävissään yhtiön järjestämä ohjaaja, joka perehdytti aloittelijoita oikeaan tekniikkaan ja ohjeisti muutoinkin tehokkaaseen ja teknisesti oikeaan pelaamiseen sekä motivoi ja kannusti ryhmiin osallistuvia harjoitteluun.
A Oy järjesti tilausten perusteella vastaavia harjoitusryhmiä myös yritysten
henkilökunnille. Tällöinkin ryhmiin osallistuvilla oli käytettävissään yhtiön järjestämä
ohjaaja, joka toimi edellä selostetuin tavoin kuitenkin niin, että ohjaajia oli yksi 6-8
osallistujaa kohti. Yhtiö peri näihin ryhmiin osallistuvilta maksun pääsääntöisesti harrastajakohtaisesti vuosi- tai kausimaksuna. Joissakin tapauksissa maksu perittiin
ryhmä- tai tapahtumakohtaisesti.
Ohjaaja ei antanut missään harjoitusryhmissä yksityisopetusta eikä valmentanut ryhmiin osallistuvia kilpaurheiluun.
Miten arvioit arvonlisäverotuksen kannalta kyseistä toimintaa ja mitä tulkintaongelmia siihen liittyy tai voi liittyä? Mainitse sovellettavat säännökset ja perustele vastauksesi.

3. (max 10 p.) Mitä tarkoitetaan tulonhankkimisvelan käsitteellä? Selvitä vastauksessasi, minkälaisia velkoja voidaan pitää tulonhankkimisvelkoina ja mitä etua verovelvolliselle on velan määrittämisestä tulonhankkimisvelaksi. (Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus)

4. (max 10 p.) Tulolähteen määrittäminen kiinteistojen vuokrauksessa.
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5. (max 10 p.) Selvitä Myrskyn ja Ossan teoksen (Verotuksen perusteet) perusteella:
a) Koulutukseen käytettäväksi annetun lahjan lahjaverokohtelu?
b) Ki i nteistöka u pa n pu rka mise n varai nsi i rtoverokohtel u?

6. (max 10 p.) Selvittämisvelvollisuuden jakautuminen, todistusharkinta ja todistustaakka verotuksen toimittamisessa. (Myrsky - Räbinä, Verotusmenettely ja muutoksenhaku)

t
Seuraavat kaksi kysymystä ovat Mafti Myrskyn feoksesfa Valtiontalousoikeus. Hyväksyttävä vastaaminen tähän kysymysryhmään on koko aineopintotentin hyväksymisen.,edetty;tys. Vasfauksr'sta annettuja pisteitä ei oteta huomioon aineopintotentin
kokonaisayosofiatd määrättäessä. Tämä osuus voidaan tenttiä myös eillisenä suorituksena.

7. (max 10 p.) Selvitä seuraavien käsitteiden merkitys lyhyesti, mutta olennaisen
esittäen.
a) Yleiskatteisu usPeriaate
b) ValtuusmenettelY
c) Virement-kielto

8. (max 10 p.) Mikä on eduskunnan tarkastusvaliokunnan rooli valtiontalouden tarkastuksessa? Selvitä vastauksessasi tarkastusvaliokunnan kesk'eiset tehtävät ja oikeudet.

