Alla listaus verotusohjeeseen tehdyistä merkittävimmistä päivityksistä. Muutokset ovat suurimmalta osin
oikeuskäytännön ja esimerkkien lisäyksiä.
Lisätty oikeuskäytäntöä:
KHO 2013:200 (2.1.3 ja 3.2.4 sekä luku 5)
KHO 2008:84 (3.4.1)
KHO 2010 T 411 (3.4.3)
KHO 2013:140 (3.4.7)
KHO 2013:19 (3.4.7)
KHO 2013:71 (4.3 ja 5)
KHO 2011:89 (5)
KVL 32/2008 (5)
KHO 2010:13 (7)
Seuraavia oikeustapauksia tai asioita siirretty ohjeen sisällä verrattuna vanhaan ohjeeseen tai poistettu:
- KHO 1998 T 2104, luku 1 > luku 7
- KVL 136/1991, luku 2 > 3.4.5
- KHO 1994 T 1297, luku 2 > 3.4.9
- Veronhuojennus, luvussa 3 poistettu ko. sisältöisenä > veronhuojennukseen viitattu
luvussa 6, jossa kerrottu mistä ohjeesta ko. asiasta saa lisätietoa
- luvussa 3 aiemmin olleet muut verolajit siirretty lukuun 8
- talkootyö kolmannelle osapuolelle, luku 3.1 > 3.4.1
- Kirpputoritoiminta, luku 3.3.6 > 3.2.2 tavarankeräyksestä saatu tulo
Muita muutoksista:
- oikeuskäytännön viittausnumerointi muutettu vuosikirjaratkaisujen osalta
- 2: lisätty luvun loppuun maininta, että kalastuslaissa tarkoitetut kalastusalueet ovat yhteisöjä
- 2.1.3: maininta KHO 2013:200, lisätty tarkennusta riittävän yleishyödyllisen toiminnan
luonteesta kun harjoitetaan laajaa elinkeinotoimintaa,
- 2.2: tarkennus sukuseurojen yleishyödyllisyyden arvioinnista,
- 2.3: tarkennus ns. voitonjakokiellon sanallisen merkityksen osalta, toimintaan osallisten
tarkennus, ratkaisu KHO 1980 II 502 siirretty ko. luvun lopusta alkuun
- 2.4.1: poistettu tekstissä ollut verotuskäytäntöä vastaamattomaan tulkintaan johtanut
esimerkinomainen kuvaus elinkeinotoimintaa harjoittavasta tukiyhteisöstä – verokohtelu
tulolähteestä riippumaton
- 3.1: lisäys laajan arvopaperisijoittamisen verokohtelusta pohjautuen yhtenäistämisohjeeseen
- 3.2.1: tarkennus verovapauden edellytyksistä TVL 23.3 § 1 kohdassa mainittujen tilaisuuksien
osalta ja lisätty esimerkinomainen luettelo tilaisuuksien yhteydessä harjoitetun myynnin
verovapaista tuloista,
- 3.2.3: lisäys internet-kotisivujen mainosmyynnin verokohtelusta,
- 3.2.4: adressimyynnin verovapauden rajanvetoa täydennetty esimerkein ja KHO 2013:200
- 3.3.2: tarkennus, mitä kilpailuolosuhteiden arvioinnilla tarkoitetaan,
- 3.4.1: täydennetty talkootyö-lukua (+siirretty paikkaa) ratkaisulla KHO 2008:84 ja verovapaan
talkootyön piirteiden kuvauksella ja esimerkillä
- 3.4.3: kuvattu tarkemmin ratkaisujen KHO 1994 B 561 ja KHO 1995 B 545 olosuhteita, lisätty
ratkaisu KHO 2010 T 411 ja kuvaus ja esimerkki yleishyödyllisen yhteisön pienimuotoisesta ja
talkootyövoimalla toteutetusta verovapaaksi katsottavasta toiminnasta
- 3.4.4: tukisopimukset uutena varainhankintamuotona + esimerkki,
- 3.4.5 siirretty KVL 136/1991 luvusta 2, lisätty esimerkki yleishyödylliseksi toiminnaksi
katsottavasta palvelutalotoiminnasta sekä johdantoa julkisen tuen vaikutuksesta
elinkeinotoiminnan arvioinnissa,
- 3.4.6: uusi luku hanketoiminnasta
- 3.4.9 muodostettu uusi oma lukunsa yhtymästä saadun tulo-osuuden osalta, korjattu tulkintaa
ratkaisun KHO 1994 B 564 osalta,
- 4.2: lisätty kaksi esimerkkiä kiinteistön asumiskäytön verokohtelusta,
- 4.3: lisätty KHO 2013:71 vuokratulojen arvioinnista konsernirakenteessa
- 5: lisätty oikeuskäytäntö ks. edellä
- 6: tuottojen ja kulujen kohdistaminen, viittaus KHO 2010:13
- 7: lisätty korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ja tarkennusta

