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32C060 Verotuksen perusteet 10.12.2019 /Tomi Viitala&Laura Peni/max. 50 pistettä

TENTISSÄ SAA KÄYTTÄÄ LASKINTA, EI MUITA APUVÄLINEITÄ

Nimi ja
opiskelijanumero_____________________________________________________________

Kysymyspaperissa on 6 sivua. Vastaukset tulee kirjoittaa tähän kysymyspaperiin. Jos
vastaustila ei riitä, voit käyttää erillistä vastauspaperia. Jos käytät erillistä vastauspaperia,
mainitse siitä kysymyspaperilla ja muista laittaa vastauspaperiin nimi ja opiskelijanumero.
Monivalintatehtävät 1 ja 2 on vastattava erilliseen vastauslomakkeeseen (viimeinen sivu).

Tehtävä 1 (max. 6 pistettä)

Valitse seuraavista oikea vaihtoehto ja merkitse se erilliseen vastauslomakkeeseen. (Oikeita
vaihtoehtoja voi olla vain yksi).

1. Mikä seuraavista väitteistä on oikein?
a) Ansiotuloista vähennetään tulonhankkimisvähennys, jos verovelvollinen esittää ennen

verotuksen päättymistä tätä koskevan vaatimuksen
b) Rojalti verotetaan aina pääomatulona
c) Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla osakeyhtiön varallisuus osakkeiden

lukumäärällä
d) Ns. osakaslaina voidaan verottaa osakkaalla pääomatulona

2. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on
a) 10 000 € tilikaudessa
b) 30 000 € tilikaudessa
c) 100 000 € tilikaudessa
d) Alarajaa ei ole

3. Mikä seuraavista väitteistä on väärin?
a) Jos omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta, luovutushinnasta vähennetään 40 %

(hankintameno-olettama)
b) Hankintameno-olettamaa käytetään kaikkien tuloverotuksessa verovelvollisten

verotuksessa, ellei verovelvollinen toisin vaadi
c) Arvopapereiden luovutukseen sovelletaan fifo-periaatetta, jonka mukaan ensin ostetut

osakkeet katsotaan myydyksi ensin
d) Vähäiset luovutusvoitot ovat verovapaita

4. Mitkä seuraavista tuloista voi olla ansiotuloa?
a) Vuokratulo
b) Korkotulo
c) Vapaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen perusteella nostetut eläkkeet
d) Maa-aineksen myyntitulo

5. Osakeyhtiön nettovaroihin ei lueta
a) 30 % maksettujen palkkojen määrästä
b) henkilökohtaisen (TVL-) tulolähteen omaisuutta
c) kiinteistöjä
d) asuntoja
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6. Yritys voi vähentää elinkeinotoiminnan verotettavasta tulosta
a) edustuskulut 100 prosenttisesti
b) antamansa rahalahjat ilman rajoitusta
c) maksamansa tuloveron
d) luontoisetujen järjestämisestä aiheutuneet menot

Tehtävä 2 (max. 9 pistettä)

Valitse seuraavista oikea tai oikeat vaihtoehdot ja merkitse ne erilliseen vastauslomakkeeseen.
(Oikeita vaihtoehtoja voi olla 1-4). Huomio eri tehtävien lomakkeet! Jotta vastaus olisi oikein,
siihen on oltava merkittynä ainoastaan oikea tai oikeat vaihtoehdot.

1. Mihin seuraavista palveluista tai hyödykkeistä sovelletaan 10 %:n arvonlisäverokantaa?
a) henkilökuljetus
b) lääkkeet
c) ravintola- ja ateriapalvelut (lukuun ottamatta alkoholi ja tupakka)
d) liikuntapalvelut

2. Mikä / mitkä vähennykset tehdään ansiotulosta menevästä verosta?
a) tulonhankkimisvähennys
b) kotitalousvähennys
c) perusvähennys
d) työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut

3. Korkotulon lähdeverotusta sovelletaan
a) Suomessa asuvaan luonnolliseen henkilöön
b) Suomessa verovelvolliseen yhteisöön
c) Suomessa olevaan kommandiittiyhtiöön
d) Ei mihinkään edellä olevista

4. Kun henkilö ostanut osakkeita vuonna 2007 ja luovuttanut ne vuonna 2019, luovutusvoittoa
laskettaessa myyntihinnasta vähennetään

a) ostohinta
b) välityspalkkiot
c) osakkeiden hankintaa varten otetun lainan korko
d) tai vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamana 40 % luovutushinnasta, jos tämä

on todellisia menoja suurempi

5. Luonnollisen henkilön luovutustappio voidaan vähentää verovuonna 2019
a) ensijaisesti omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta ja toissijaisesti myös

muista pääomatulosta verovuonna ja viitenä seuraavana vuotena ja
b) rajoittamattomasti sekä pääomatulosta että ansiotulosta.
c) vain ansiotulosta, mutta alijäämähyvityksen enimmäismäärän rajoissa.
d) luovutustappiot eivät ole yleensä vähennyskelpoisia

6. Osakeyhtiön osakkeen matemaattinen arvo on 100 000 euroa. Osinkoa jaetaan 2019
ainoalle osakkeenomistajalle 10 000 euroa. Osingosta

a) pääomatulo-osinkoa on 9 000 euroa
b) pääomatulo-osinkoa on 8 000 euroa
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c) pääomatulo-osinkoa muodostuu 10 000 euroa, jos verovelvollinen ennen verotuksen
päättymistä esittää erityisen vaatimuksen

d) verotettavaa pääomatulo-osinkoa ei muodostu, jos verovelvollinen ennen verotuksen
päättymistä esittää erityisen vaatimuksen

7. Mikä / mitkä seuraavista väitteistä pitävät paikkansa?
a) Verotusta koskevaan päätökseen haetaan muutosta verotuksen

oikaisulautakunnalta
b) Ennakonkannossa Verohallinto määrää verovelvolliselle ennakon maksuerät,

jotka verovelvollinen itse maksaa tilisiirtoina
c) Jos osakeyhtiön tilikaudet ovat 1.4.2018–31.3.2019 ja 1.4.2019-31.3.2020,

osakeyhtiön verovuoden 2019 muodostaa tilikausi 1.4.2019-31.3.2020
d) Palkka on ennakonpidätyksen alaista tuloa

8. Yksityisen elinkeinonharjoittaja A:n liiketoiminnan nettovarat ovat 20 000 euroa.
Yrityksen voitto on 10 000 euroa. Verovelvollinen ei ole esittänyt erityisiä vaatimuksia
verotuksessa. Verotuksessa luonnollisen henkilön A:n

a) veronalaista pääomatuloa on 4 000 euroa
b) yrittäjävähennyksen määrä on 1 000 euroa
c) koko voitto verotetaan ansiotulona
d) yrittäjävähennyksen määrä on 500 euroa

9. Mikä / mitkä seuraavista elinkeinoyhtymän verotukseen liittyvistä väitteistä pitävät
paikkansa?

a) Elinkeinoyhtymä on erillinen verovelvollinen
b) Yksityisotot (ts. varojen nostaminen yhtymästä) eivät ole verotettavaa tuloa

eivätkä vähennyskelpoista menoa
c) Elinkeinoyhtymä voi maksaa palkkaa ja luontaisetuja myös osakkaalle, tämän

puolisolle ja lapsille
d) Elinkeinoyhtymän tappioita ei voida vähentää suoraan osakkaan verotuksessa

Tehtävä 3 (max. 10 pistettä)
Määrittele lyhyesti annetussa vastaustilassa

a) Erillisyhtiöperiaate
Jokainen yhtiö on erillinen verovelvollinen. OECD:n kansainvälisen verotuksen
keskeinen periaate. Konsernissa jokainen yhtiö on erillinen verovelvollinen: oma
kirjanpito, oma verotettava tulo.

b) Markkinaehtoperiaate
Erillisyhtiöperiaatteen mukaisen yhtiökohtaisesti määritellyn verotettavan tulon
oikeellisuuden kannalta on olennaista, että rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa
kohteena olevan tavaran, palvelun tai aineettoman omaisuuserän siirtohinta (transfer
price), osapuolten välillä vastaa itsenäisten markkinatoimijoiden vastaavassa tilanteessa
soveltamaa hintaa.

c) Alijäämähyvitys
Pääomatulolajissa menoja enemmän kuin tuloja = pääomatulolajin tappio. Voidaan
vähentää ansiotulosta menevästä verosta 30 %:n verokannan mukaisen määrän, enintään
1400€ (puolisot 2800€, 400/lapsi, 800/2 lasta.

d) Pääomatulo
Omaisuuden tuotto, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja muu sellainen tulo, jota
varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Esim. vuokra, osinko, korko…
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Tehtävä 4 (max. 10 pistettä)

Miten osinkotuloja verotetaan (verotusmenettelyn mukaisessa tuloverotuksessa) seuraavan
taulukon mukaisissa tilanteissa? Täydennä oheinen taulukko. Vastauksessa ei tarvitse
huomioida sijoitusomaisuuden perusteella saatua osinkoa.

     Osingon jakaja:

Osingon saaja:

Pienosakeyhtiö (oy) Julkisesti noteerattu
osakeyhtiö (oyj)

Pienosakeyhtiö
(oy)

Verovapaa 100 % veronalaista tuloa

Luonnollinen
henkilö

< 8 %:n tuotto osakkeen
matemaattiselle arvolle
(nettovarallisuudelle) 25 %
veronalaista pääomatuloa, josta
verokanta 30 % tai 34 % (yli 30
000 €:n osalta), enintään
150 000 €/vuosi, ylittävä osa 85
% pääomatuloa
> 8 %:n tuotto 75 % ansiotuloa,
josta progressiivinen vero

85 % pääomatuloa, josta
verokanta 30 % tai 34 % (yli
30 000 €:n osalta)

Tehtävä 5 (max. 15 pistettä)

MyCup Oy harjoittaa kahvipapujen maahantuontia ja paahtamista sekä
kahviautomaattien myyntiä ja ylläpitotoimintaa. Selvitä ja perustele, miten seuraavia
tilanteita kohdellaan MyCup Oy:n verotuksessa vuonna 2019? Ota kantaa sekä
laajuus- että jaksotuskysymykseen.

a) MyCup Oy on verovuonna 2019 ostanut työntekijöidensä käyttöön kaksi
kappaletta kannettavia tietokoneita 1200 € / kpl.

Kannettavien tietokoneiden käyttöikää voidaan pitää lyhytaikaisena (<3 vuotta),
joten voidaan vähentää vuosikuluna v. 2019 (2 p). Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä
irtaimen käyttöomaisuuden menojäännökseen ja poistaa 25 %/v. (2 p.)
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b) MyCup Oy:llä on verovuonna 2019 edustusmenoja 5.000 €.

50 % eli 2500€ vähennyskelpoista v. 2019 (2 p.)

c) MyCup Oy:llä on vuosilaskutukseen perustuva sopimus kahvikoneen
toimittamisesta ja ylläpidosta A Oy:n kanssa. MyCup Oy on tulouttanut
suoriteperusteen mukaisesti vuoden 2018 vuosimaksun 5 000 € veronalaisena
tulonaan. Vuosimaksu on kuitenkin jäänyt myyntisaamiseksi, jota A Oy ei ole useista
kehotuksista huolimatta maksanut vuoden 2019 loppuun mennessä.

Myyntisaamisen todennäköinen (ts. ei tarvitse olla lopullinen) arvonaleneminen eli
luottotappio voidaan vähentää v. 2019 kuluna. (2 p.)

d) MyCup Oy omistaa varastorakennuksen, jossa säilytetään kahvipapuja.
Varastorakennuksen alkuperäinen hankintameno on 120.000 € ja verotuksessa
poistamaton menojäännös verovuoden 2018 lopussa 100.000 €. Tilikaudella 2019
kirjanpidossa rakennuksen hankintamenosta on vähennetty 5.000 € suunnitelman
mukaisena poistona.

Selvitä ja perustele, mitä vaihtoehtoja MyCup Oy:llä on käytettävissä
varastorakennuksen hankintamenon vähentämisessä poistona verovuonna 2019?
Ota kantaa myös kirjanpitosidonnaisuuteen.

Vuosittainen enimmäispoisto varastorakennuksesta on 7 % menojäännöksestä eli v
7 000 € (100 000 * 7%). (1 p)
Koska kirjanpidossa on vähennetty vain 5 000 €, maksimipoiston tekeminen
edellyttää 2 000 €:n poistoeron kirjaamista kirjanpidossa. (2 p)
Vaihtoehtoisesti voidaan vähentää sama määrä kuin kirjanpidossa eli 5 000 €. (1 p)
Tai voidaan jättää kirjanpidossa tehty poisto kokonaan tai osittain tekemättä
verotuksessa eli poistot voidaan hyllyttää (ja vähentää poistot tulevina vuosina
vuosittaisen maksimipoiston rajoissa.) (2 p).
Kirjanpitosidonnaisuus tarkoittaa sitä, ettei verotuksessa saa vähentää poistoina
enempää kuin mitä verovuonna (tilikautena) tai aikaisemmin kirjanpidossa on
vähennetty. (1 p)

Tehtävän 1 vastauslomake
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Kohta a b c d

1
2
3
4
5
6

Tehtävän 2 vastauslomake

Kohta a b c d

1
2
3
4
5
6
7
8
9


