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Lapin yliopisto
Oikeustieteiden tiedekunta

FINANSSIOIKEUDEN POOLI, Kirjallisuustentti, ONPOOL 114 (6 op)
Tentti 29.3.2022

Vastausohje : Tehtäviin vastataan annetun vastaustilan (viivoitettu alue) mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin . Vastaustilan ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee
olla selkeästi luettavissa.
Kysymyspaperin sivulle yksi (1) ja sivulle yhdeksän (9) on kirjoitettava nimi ja opiskelijanumero.
Tentistä luopuja tekee merkinnän tentistä ,luopumisesta kysymyspaperin ensimmäiselle sivulle.
Tentissä ei saa käyttää lakikirjoja tai mitään muutakaan oheismateriaalia.

Nimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opiskelijanumero _ _ __
Luovun tentistä - - -

1. Henkilöverotusta käsittelevässä tehtävässä (Räbinä, T. - Myllymäki. J. - Myrsky, M., Henkilökohtaisen tulon verotus) vastattavaksi tulee 10 kysymystä (A-J). Sinun tulee valita (merkitsemällä rasti X) kunkin kysymyksen vastausvaihtoehdoista se, joka pitää paikkansa. Vaihtoehdoista saa valita vain yhden.
Kysymykseen voi jättää myös vastaamatta. Paikkansapitävästä vastauksesta kysymykseen saa 1 pisteen. Väärästä valinnasta vähennetään 0,5 pistettä. 0,5 pistettä vähennetään myös silloin, jos (ohjeiden vastaisesti) valitset vastausvaihtoehdoista useamman kuin yhden. Jos kysymykseen jättää vastaamatta, kysymyksestä tulee 0 pistettä.

A) Pääomatuloihin liittyvät luonnolliset vähennykset voivat tulla vähennetyiksi
a) ansiotuloista
b) pääomatuloista menevästä verosta
c) ansiotuloista menevästä verosta
d) ei mistään edellä (kohdat a-c) mainituista

B) 20 %:n tuloveroprosenttia sovelletaan
a) kommandiittiyhtiöön
b) ulkomaiseen kuolinpesään
c) verotusyhtymään
d) ei mihinkään edellä (kohdat a-c) mainituista
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C) Eriytetty tuloverojärjestelmä tarkoittaa sitä, että
a) luonnollisen henkilön pääomatuloihin kohdistuu progressiivinen
verotus ja ansiotuloihin suhteellinen verotus
b) ansiotuloista maksetaan tuloveroa sekä valtiolle että kunnalle
c) tuloverotuksessa on kolme eri tulolähdettä

D) Sanni on ostanut vuonna 2018 kesämökkikiinteistön 50 000 eurolla ja myy
sen kesällä 2021 pojalleen 50 000 eurolla. Kiinteistön käypä arvo myyntihetkellä
on 80 000 euroa .
a) Kiinteistön myynnistä ei muodostu veronalaista luovutusvoittoa.
b) Kiinteistön myynnistä muodostuu 30 000 euron suuruinen
vähennyskelpoinen luovutustappio.
c) Kiinteistön myynnistä muodostuu 18 750 euron suuruinen
veronalainen luovutusvoitto.

E) Mikko on sopinut työnantajansa kanssa työsuorituksesta, josta korvauksena
työnantaja antaa Mikolle 400 euron arvosta kulttuuriseteleitä. Kulttuurisetelit
ovat Mikolle
a) verovapaa henkilökuntaetu
b) veronalaista pääomatuloa
c) veronalaista ansiotuloa
d) ei mitään edellä (kohdat a-c) mainituista

F) Mikko on omistanut vuodesta 2018 alkaen asunto-osakehuoneiston , jonka
pinta-alasta 2/3 on ollut hänen omassa asuinkäytössään koko omistusajan .
Muu osa huoneistosta (1/3 pinta-alasta) on ollut vuokrauskäytössä.
Mikko myy huoneiston keväällä 2022 .
a) Huoneiston myynnistä saatu luovutusvoitto on kokonaan veronalaista . _ _ __
b) Huoneiston myynnistä saatu luovutusvoitto on kokonaan verovapaata. _ _ __
c) Huoneiston myynnistä saadusta luovutusvoitosta 2/3 on verovapaata.
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G) Mikko on perinyt isältään 100 000 euron arvosta pörssiosakkeita . Perintöveron
maksamiseks i hän on joutunut ottamaan lainaa pankista. Mikko saa osakkeista
veronalaista osinkotuloa .
a) Mikko voi vähentää velan korot pääomatuloista .
b) Mikko voi vähentää _velan korot ansiotuloista .
c) Mikko ei voi vähentää velan korkoja verotuksessaan .

H) Aviopuolisot Sanni ja Mikko ovat ainoat osakkeenomistajat elinkeinotoimintaa
harjoittavassa osakeyhtiössä. Sanni ja Mikko ovat tuloverolain mukaisia
yrittäjäpuolisoita .
a) oikein

b) väärin

1) Mikko on saanut perintönä äid iltään asunto-osakkeen vuonna 2010. Asunnon
perintöverotusarvoksi vahvistettiin 25 000 euroa . Äiti oli ostanut asunnon
20 000 eurolla . Mikko ei ole itse asunut päivääkään asunnossa. Remontteja
asuntoon ei ole tehty. Mikko myy asunnon vuonna 2022 hintaan 80 000 euroa .
Myynnistä syntyy Mikolle luovutusvoittoa tuloverolain mukaan laskettuna
a) 60 000 euroa
b) 55 000 euroa
c) 48 000 euroa
d) ei mikään edellä (kohdat a-c) mainituista

J) Mikko vuokraa omistamaansa asunto-osakehuoneistoa. Tuloverolain

mukaisessa vuokratulojen verotuksessa Mikko
a) voi tehdä asunto-osakkeiden hankintamenosta
4 %:n suuruisen poiston vuokratulojen verotuksessa
b) voi tehdä asunto-osakkeiden hankintamenosta
7 %:n suuruisen poiston vuokratulojen verotuksessa
c) ei voi tehdä hankintamenosta poistoa
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2. Kansainvälistä verotusta käsittelevä tehtävä. (Helminen , M: Kansainvälinen verotus)
a) (3 p) Dualistin en järjestelmä verosopi musten solmimis essa ja sopimus ten kaksinaisluonne.

b) (2 p) Verosop imusoike uden kultainen sääntö
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c) (1 p) Mitä tulotyyppiartiklassa säännellää n?

d) (1 p) Mitä kansainvälisen vero-oikeuden periaatetta seuraava säännös itmentäa?

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 1.2 § =tätä la'cia sove::Jeta?:r ~ i5s. kS""'
'-- .5.1ltfili
tulon kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta on määräys kansainvälisessä sop.;mt:'ks~
kuin sopimuksessa ei toisin määrätä."

e) (1 p) Mikä kansainvälisen vero-oikeuden termi voidaan liittää seuraavaan säännökse oo?

'Vieraasta valtiosta saatu tulo, johon Suomi on kansainvälisessä sopimuksessa a.-cpixct ,3._. ~~§$:§
verotusoikeuttaan , on luonnollisen henkilön, yhtym än ja kuolinpesän veronalast3 n..."'oa. \ 'ei·uv,a.\:::x:5sen tulosta menevistä veroista vähennetään kuiten kin osa, joka vastaa \ 'aros!B \"apa...:a•-:..,n ::...l:i.-;.
osuutta tulolähteen ja tulolajin tulosta"

f) (1 p) Mikä kansainvälisen vero-oikeuden termi voidaan liittåä seuraavaan säännökse en'?

'Tämän lain mukaan määrättäviä tu loveroja alennetaan , jos Suomessa asuva hef\k:1o·
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1) saa vieraasta valtiosta ansiotuloa , jota kaks inkerta isen verotuksen välttämiseksi tehdyn
muksen mukaan verotetaan vain vieraassa valtiossa ;

sopi.'\

2) saa myös muuta veronalaista ansiotuloa ; sekä
3) hänelle näistä tuloista Suomessa määrättävien tuloverojen ja ulkomailla 1 kohdassa mainitusta tulosta maksettavien tuloverojen yhteismäärä on korkeampi kuin siinä tapauksessa, että koko
ansiotulo olisi sellaista tuloa , jota verotetaan vain tai voidaan verottaa Suomessa. "

g) (1 p) Mikä kansainvälisen vero-oikeuden termi kuvaa seuraavassa muodostuvaa tilannetta?

Suomen kansalainen lähtee tilapäiselle työkomennukselle Ruotsiin kahdeksi vuodeksi. Hän on näiden
kahden vuoden ajan Suomessa yleisesti verovelvollinen. Myös Ruotsi pitää häntä yleisesti verovelvollisena , koska hän oleskelee Ruotsissa yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajan.

3. (10 pistettä) Kunnat ovat ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sisältyvän arvonlisäveron käsittelyn osalta erityisasemassa - minkä vuoksi ja millä tavalla? Kerro myös viranomaistoiminnan
arvonlisäverokohtelu. (Juanto , L. - Punavaara , A. - Saukko, P., Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus)
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Nimi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Opiskelijanumero _ _ _ __
4. (10 pistettä) Arvopaperi kauppiaan verottaminen. (Malmgren. M. - Myrsky, M., Elinkeinotulon verotus)

