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FINANSSIOIKEUDEN POOLI, Kirjaflisuustentti, ONPOOL 114 (6 op) 

Tentti 15.8.2022 

Vastausohje: Tehtäviin vastataan annetun vastaustilan (viivoitettu alue) mukaisesti. Käsialan tulee olla 

selkeästi luettavissa. Kysymyspaperin sivulle yksi (1) ja sivulle yksitoista (11) on ki~oitettava nimi. 

Tentistä luopuja tekee merkinnän tentistä luopumisesta kysymyspaperin ensimmäiselle sivulle. Ten

tissä ei saa käyttää lakikirjoja tai mitään muutakaan oheismateriaalia. 

Nimi -----------------
Luovu n tentistä ---

1. Henkilöverotusta käsittelevä tehtävä (Räbinä, T. - Myllymäki. J. - Myrsky, M., Henkilökohtaisen tulon 

verotus) 

a) (3 p) Antti on hankkinut vuokralle antamansa sijoituskiinteistön 200 000 eurolla vuonna 1993. Hän 

myy kiinteistön 250 000 eurolla vuonna 2022. Hän on vähentänyt saamistaan vuokratuloista rakennuk

sen hankintamenon poistoja yhteensä 60 000 euroa vuosien 1993-2021 verotuksissa. Verotettava 

vuokratulo vuosien 1993-2021 verotuksessa on ollut yhteensä 70 000 euroa. Kuinka monta euroa An

tille syntyy luovutusvoittoa kiinteistön myynnistä? Esitä laskelma ja perustele se. 
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b) (3 p) Anna on saanut perintönä äidiltään osakehuoneiston vuonna 2002. Huoneiston perintövero

tusarvoksi vahvistettiin 25 000 euroa. Äiti oli ostanut osakehuoneiston 20 000 eurolla. Anna ei ole itse 

asunut huoneistossa, vaan se on ollut vuokrauskäytössä. Anna myy vuonna 2022 huoneiston 80 000 

eurolla. Kuinka monta euroa Annalle syntyy luovutusvoittoa osakehuoneiston myynnistä? Esitä las

kelma ja perustele se. 
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c) (2 P) Mihin henkilöverotuksessa liittyy omistusaikanansa asunut -periaate ja mitä se tarkoittaa? 

d) (1 p) Mitä periaatetta seuraava säännös ilmentää? 

"Vähennyskelpoisena luovutustappiona ei pidetä tappiota sellaisen asunnon luovutuksesta, josta saatu 
luovutusvoitto olisi 48 §:n nojalla verovapaa, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnas
tettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksesta aiheutunutta tappiota." 

e) (1 p) Mitä periaatetta seuraava säännös ilmentää? 

"Jos luovutettu omaisuus on saatu osituksessa, omistusaika ja hankintameno lasketaan ositussaantoa 

edeltäneestä saannosta." 
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2. (10 p) Kansainvälisen monenkertalsen verotuksen syyt ja muodot. 

(Helminen. M: Kansainvälinen verotus) 
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3. Arvonlisäverotusta käsittelevä tehtävä. (Juanto, L. - Punavaara, A. - Saukko, P., Arvonlisäverotus ja 

muu kulutusverotus) 

a) (1 P) Korkein hallinto-oikeus antoi toukokuussa 2022 seuraavan vuosikirjaratkaisun: 

Osakeyhtiö toimi pikaruokaravintolana ja myi ruoka-annoksia ateriakokonaisuuksina. Lastenateriaan 

sisältyi hampurilainen, ranskalaiset perunat ja juoma sekä kausittain vaihtuva lelu. Vuonna 2015 yhtiön 

myymä lastenateria maksoi 4,95 euroa ja vastaava ateriakokonaisuus ilman lelua 4 euroa. Lelun hinta 

erikseen myytynä oli 2 euroa. Koska lastenateriaa ja sen yhteydessä luovutettua lelua ei voitu arvonli

säverotuksessa pitää yhtenä kokonaisuutena, yhtiön oli suoritettava lastenaterian yhteydessä luovute

tun lelun myynnistä arvonlisäveroa yleisen 24 prosentin verokannan mukaan. 

Mitä arvonlisäverotuksen periaatetta ratkaisussa on sovellettu? 

b) (1 p) Mikä periaate olisi ollut edellä mainitulle periaatteelle vaihtoehtoinen? 

c) (1 p) Mikä sana seuraavasta arvonlisäverolain säännöksestä puuttuu. 

Tavaran ___________ tarkoitetaan irtaimen esineen omistusoikeuden vastikkeellista 

hankintaa, jos myyjä, ostaja tai joku muu heidän puolestaan kuljettaa esineen ostajalle jäsenvaltiosta 

toiseen . 

d) (2 p) Kerro tavara tai palvelu, mihin sovelletaan (yksi vastaus Jokaiseen kohtaan) 

yleistä verokantaa 

14 %:n verokantaa 

1 O %:n verokantaa 

nollaverokantaa 
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e) (5 p) Koulutuspalvelujen arvonllsäverokohtelu. 
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Nimi ----------------

4. (10 p) Konsemiavustuksen antamisedellytykset tuloverotuksessa. 

(Malmgren, M. - Myrsky, M. , Elinkeinotulon verotus) 


