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Namn:_________________________________________ Personbeteckning:________________ 

 

 

FRÅGA 1 

 

Vid beskattningen av förvärvsinkomsterna kan den skattskyldige under vissa förutsättningar 

beviljas avdrag för en bostad på arbetsorten. Ge rättsligt motiverade bedömningar av följande 

situationer i enlighet med anvisningarna i varje delfråga.  

 

A. Din släkting A, som (förutom hamstern Tusse) inte har någon familj, bor i Åbo och har en 

stadigvarande tjänst som universitetslärare vid Åbo universitet. Nu kommer A att ta 

tjänstledighet för läsåret 2014–2015 för att under denna period som vikarie handha en 

professorstjänst vid Östra Finlands universitet. På grund av detta arrangemang hyr A genom 

ett underhyresavtal en bostadslägenhet i Joensuu men behåller bostaden i Åbo i sin egen 

användning under tjänstledigheten. Uppfyller A:s bostadsarrangemang kriterierna för att 

avdraget ska kunna beviljas, särskilt med beaktande av att A inte har någon familj? Har det 

någon betydelse att A hyr bostaden i Joensuu av sin släkting? Bostaden ägs nämligen av A:s 

moster och den huvudsakliga hyresgästen – och alltså underhyresvärden – är A:s kusin. 

Beakta i ditt svar att avståndet mellan Åbo och Joensuu är ca 570 km. (max. 3 poäng) 

 

B. Din släkting B bor i en hyreslägenhet i Åbo tillsammans med sin make och deras två barn. B 

arbetar som tandläkare i Tammerfors. Hon har en bostadsrättsbostad i Tammerfors och bor 

där då hon arbetar i Tammerfors (4–5 dagar i veckan). Även familjens äldsta barn använder 

bostaden i Tammerfors sporadiskt, till exempel då han har seminarier i Tammerfors. 

Uppfyller B:s bostadsarrangemang kriterierna för att avdraget ska kunna beviljas? Har det 

betydelse att bostaden i Tammerfors även används av familjens äldsta barn? Och har det 

någon betydelse att bostaden i Åbo är en hyresbostad? (Du behöver inte ta ställning till 

kriteriet gällande avstånd.) (max. 3 poäng) 

 

C. Din släkting C, som inte har någon familj, bor i Uleåborg och får anställning som 

teaterdirektör i Åbo. Eftersom C inte är villig att avstå från sin stadigvarande bostad i 

Uleåborg, hyr han en bostad i Åbo och bor där under arbetsveckorna. Veckosluten och 

semesterperioderna tillbringar C i Uleåborg. Är C berättigad till avdraget för bostaden i Åbo? 

(Du behöver inte ta ställning till kriteriet gällande avstånd.) (max. 1 poäng) 

 

D. Din släkting D, som har en stadigvarande tjänst och bostad i Åbo, har inga planer på att vare 

sig flytta eller byta jobb. Han konstaterar emellertid att han föreläser flitigt och måste därför 

ofta bo på hotell. D undrar om detta kan jämställas med en bostad på arbetsorten på ett sätt 

som berättigar till avdrag. D vill även kontrollera hur bra du har förberett dig för 

inträdesförhöret och ber att du redogör för vad som avses med sådan hyra som berättigar till 

avdraget samt vilka prestationer som räknas till hyran. För att visa att han är lite insatt 

påpekar D att avdragsbeloppet är 250 euro för varje hel kalendermånad. (max. 3 poäng) 
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A. En person utan familj kan beviljas avdrag för en bostad på arbetsorten om han 

samtidigt har två egentliga arbetsplatser (0,5) och – på grund av läget för 

arbetsplatserna (0,5) – två bostäder, varav den ena hyrts genom ett hyresavtal eller 

ett underhyresavtal (0,5). Avdraget kan beviljas också om den skattskyldige, såsom 

A, är tjänstledig från sitt stadigvarande arbete och om han tillfälligt arbetar 

annorstädes (0,5). Då även kriteriet på ett avstånd över 100 km uppfylls kan A, trots 

släktskapsförhållandet, beviljas avdraget (0,5), förutsatt att hyresförhållandet är 

genuint, vilket vanligtvis innebär att det betalas gängse hyra (0,5). (max. 3 poäng) 

 

B. En person med familj är berättigad till avdraget om han på grund av läget för sin 

arbetsplats hyr en annan bostad (0,5) och samtidigt har en stadigvarande bostad 

där han bor med sin familj (0,5). Avdraget kan även beviljas för en 

bostadsrättsbostad (0,5). Ägarförhållandena för den stadigvarande bostaden saknar 

betydelse (0,5); att bostaden i Åbo är en hyreslägenhet utgör inte något hinder för 

avdraget (0,5). Endast om den andra bostaden anskaffats företrädesvis av någon 

annan orsak än för arbetet förhindras avdraget (0,5) (max. 3 poäng) 

 

C. Eftersom C, som inte har familj, endast har en arbetsplats, kan avdraget inte 

beviljas. (1 p.) (max. 1 poäng) 

 

D. Hotellinkvartering berättigar inte till avdrag (0,5). – Som hyra för en 

bostadsrättsbostad betraktas det betalda bruksvederlaget (0,5); för en 

delägarbostad uträknas avdraget på basis av den betalda hyran (0,5). I fråga om en 

tjänstebostad uträknas avdraget på grundval av naturaförmånsvärdet eller den 

betalda hyran (0,5). Till hyran räknas de prestationer som hyresgästen på basis av 

hyresförhållandet betalar till hyresvärden (0,5). Sådana prestationer som 

hyresgästen betalar till en tredje part med stöd av ett avtal dem emellan utgör inte 

hyra (0,5). (max. 3 poäng) 

 

 

(Källa: Skatteförvaltningens publikation 43 R, 12: Handbok i personbeskattning 2012, 

skatteår 2011, s. 494–495) 
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Namn:_________________________________________ Personbeteckning:________________ 

 

 

FRÅGA 2 

 

Ringa in ett (1) svarsalternativ som överensstämmer med följande påståenden. Rätt svar ger en 

(1) poäng. Fel svar ger inga poängavdrag. Oklar markering eller flera markeringar på samma 

fråga ger noll (0) poäng.  

 

A.  Beskattningen av den skattskyldige slutförs vid den tidpunkt som Skatteförvaltningen 

bestämt, dock senast vid utgången av nedan angiven månad under det kalenderår som 

följer efter skatteåret: 
 

a) Mars 

b) Oktober (s. 26) 

c) December 

 

B. Vilken av följande poster utgör inte skattepliktig inkomst för en person som är begränsat 

skattskyldig i Finland: 
 

a) Lön från en finsk arbetsgivare för arbete som utförts i Finland 

b) Räntor på depositionskonton (s. 32) 

c) Av ett finskt aktiebolag utbetalad dividend 

 

C. Inkomst av en samfälld förmån (t.ex. ett väg- eller fiskelag) beskattas numera: 
 

a) Enligt samfundsskattesatsen 

b) Enligt kapitalskattesatsen 

c) Enligt en egen inkomstskatteprocentsats (s. 45) 

 

D. Om en delägare i ett oskiftat dödsbo betalar räntan på en skuld som varit i den avlidnes 

namn (och som inte hänför sig till en lägenhet som ägs av dödsboet och som används av 

delägaren som stadigvarande bostad): 
 

a) Får han dra av räntan i sin egen beskattning 

b) Får han dra av räntan i sin beskattning, men först när dödsboet skiftats 

c) Får han inte dra av räntan i sin egen beskattning, utan ränteavdraget görs i 

dödsboets beskattning (s. 455) 

 

E. En borgensman tvingas låna pengar för att betala den skuld som han tvingas ingå och 

som uppkommer på grund av borgensförbindelsen, efter det att gäldenären har 

konstaterats vara insolvent. Räntan på dylika lån är: 
 

a) Fullständigt och undantagslöst avdragbar enligt ISkL 

b) Avdragbar enligt ISkL, men enbart under vissa förutsättningar (s. 463) 

c) Inte alls avdragbar enligt ISkL 
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F. Vilken av följande löner är inte avdragbar enligt skattelagstiftningen: 
 

a) Lön som erlagts till den skattskyldiges make/maka (s. 489-490) 

b) Lön som erlagts till den skattskyldiges barn som fyllt 14 år före skatteårets inledande 

och som arbetar vid verksamheten för inkomstens förvärvande  

c) Lön som sammanslutning erlagt till delägare som arbetat för inkomstförvärv 

 

G. En skattskyldig som under skatteåret har betalat underhållsbidrag till minderåriga barn i 

enlighet med avtal eller dom får i inkomstbeskattningen tillgodoräkna sig ett s.k. 

underhållsskyldighetsavdrag som uppgår till max: 
 

a) 80 € per barn (s. 521) 

b) 250 € per barn 

c) 500 € per barn 

 

H. Hyresgästen X hade i slutet på november månad år 2013 i förskott erlagt hyra till 

hyresvärden Y för december månad 2013 och samtidigt för månaderna januari, februari 

och mars 2014. Denna Y:s inkomst beskattas: 
 

a) För december månads hyra under skatteåret 2013 och för resten under skatteåret 2014 

b) För alla fyra månaders hyra under skatteåret 2013 (s. 638) 

c) För alla fyra månaders hyra under skatteåret 2014 

 

I. Ett skrivfel i ett efterbeskattningsbeslut kan under vissa förutsättningar korrigeras till den 

skattskyldiges nackdel, men felet bör i så fall korrigeras inom: 
 

a) Ett år från beslutet 

b) Tre år från beslutet 

c) Fem år från beslutet (s. 649) 

  

J.  Fastigheter som omfattar både land- och vattenområden omfattas av 

fastighetsbeskattningen: 
 

a) Endast för markens vidkommande (s. 800) 

b) Både för markens och vattnets vidkommande  

c) Inte alls 

 

(Källa: Skatteförvaltningens publikation 43 R, 12: Handbok i personbeskattning 2012, 

skatteår 2011)  
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Namn:_________________________________________ Personbeteckning:________________ 

 

 

FRÅGA 3 

 

Förklara vad som avses med köparens rätt att kräva fullgörelse vid köp av lösöre enligt CISG. 

Redogör särskilt för köparens rätt att kräva omleverans.  

 

Enligt huvudregeln i CISG art. 46 (0,5) har köparen rätt att kräva att säljaren fullgör sina 

skyldigheter. (0,5) Regeln gäller säljarens alla skyldigheter, (0,5) såsom att säljaren 

avlämnar varan i rätt tid, på rätt plats, att den är av rätt kvalitet, att alla behövliga 

dokument lämnas osv. (0,5/en av dessa) I praktiken är denna rättighet inte alltid 

ändamålsenlig gentemot en ovillig säljare, (0,5) men den ter sig principiellt viktig när det 

gäller att fastställa skadeståndets storlek. (0,5)  

 

Vid fel i varan kan köparen kräva omleverans eller reparation av felet, (0,5) förutsatt att 

köparen inte samtidigt gör gällande motstridiga krav, såsom hävning. (0,5) Kravet på 

omleverans förutsätter att felet utgör ett väsentligt avtalsbrott, (1) dvs. att köparen 

”väsentligen berövas” vad han har rätt att förvänta sig enligt avtalet, (0,5) samt att säljaren 

”förutsåg och en förnuftig person i samma ställning under samma omständigheter skulle 

ha förutsett” detta. (0,5) Det kan dock finnas självklara hinder för omleverans, (0,5) såsom 

att ett förstört köpeobjekt är ett utpräglat speciesföremål. (0,5) CISG lämnar rum för 

tolkning i sådana fall där omleveransen i teorin vore möjlig men skulle innebära en tung 

börda för säljaren. (0,5) 

 

Kravet på omleverans ska ställas i samband med reklamation (0,5) eller inom skälig tid 

därefter. (0,5) Köparen kan samtidigt kräva t.ex. skadestånd. (0,5) I samband med 

omleveransen ska köparen, på säljarens bekostnad (0,5) lämna tillbaka det redan 

emottagna godset (0,5). 

 

(Källa: Sandvik – Sisula-Tulokas, Internationella köplagen, s. 112–116) 
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FRÅGA 4 

 

För att kunna skilja på ett folkrättsenligt och folkrättsstridigt beteende måste vi kunna hänvisa till 

folkrättens källor. Berätta var förteckningen på folkrättens källor hittas samt beskriv 

förteckningens innebörd. 

 

Folkrättens källor hittas i Stadgan för den Internationella domstolen (1p). Artikel 38, 

paragraf 1 (1p) uppräknar som källor: internationella överenskommelser (1p), 

internationell sedvanerätt (1p), och allmänna rättsgrundsatser (1p). Formellt är stadgan 

bara tillämplig i de fall som domstolen sätts att lösa (1p). Det är dock den allmänna 

uppfattningen att Artikel 38 återspeglar de rättskällor som ska tillämpas i internationella 

förhållanden rent generellt (1p). I Artikeln talas även om judiciella avgöranden (1p) och 

doktrin (1p). Dessa är dock inte rättskällor i samma bemärkelse, utan karakteriseras som 

medel för fastställande av gällande rätt (1p). 

 

(Källa: Ulf Linderfalk (red.), Folkrätten i ett nötskal, s. 26-27) 
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FRÅGA 5 

 

Hur övervakas tillämpningen av Europarådets konvention om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen, ECHR)?     

 

Tillämpningen av Europakonventionen övervakas av Europadomstolen för mänskliga 

rättigheter. (1 p) Sedan 1998 har Europadomstolen för mänskliga rättigheter 

heltidsarbetande domare och kansli. (1 p) I och med ikraftträdandet av tilläggsprotokoll 11 

år 1998 gjordes den individuella klagorätten obligatorisk (ECHR, art. 34). (1 p) 

Domstolens domar är folkrättsligt bindande. (1 p) Verkställigheten av domarna övervakas 

av Europarådets ministerkommitté (ECHR, art. 46). (1 p) Europadomstolens uppgift är 

begränsad till att pröva huruvida stater agerar i enlighet med sina respektive förpliktelser 

enligt ECHR och dess tilläggsprotokoll. (1 p) I förhållande till nationella domstolar får 

dock inte Europadomstolen ses som en överprövningsinstans. Alternativt: Domstolen kan 

varken röja undanröja eller ändra nationella domslut. (0,5 p) I de fall som 

Europadomstolen kommer fram till att en konventionsstat förbrutit sig mot sina 

förpliktelser enligt ECHR (1 p), kan man emellertid ålägga staten att betala skadestånd till 

klaganden, i den mån som han eller hon yrkat på detta (ECHR, art. 41). (1 p) Precis som i 

fallet med klagomål till FN:s expertkommittéer, krävs för att Europadomstolen ska kunna 

ta upp ett individuellt klagomål till prövning i sak, att inhemska rättsmedel först blivit 

uttömda. (1 p) Vidare måste klagomålet ha lämnats in till Europadomstolen senast sex 

månader från den dag då det slutliga inhemska beslutet fattades (ECHR, art. 35). (0,5 p) 

 

(Källa: Ulf Linderfalk (red.), Folkrätten i ett nötskal, s. 178-179) 

 


