
 
 
 
 
 



 
 
Verot  
Kysymykset 
 
 
 
CASE 
 

1. Maijan tapauksessa on kyse:  
- Perintöverosta 
- Valmisteveroista 
- Ansiotuloveroista                           
- Ei mistään yllä mainitusta.  

 
2. Mistä asioista verottaja kiinnostuu Maijan tapauksessa?  

- Tavaralahjat  *  
- Lahjakortit 
- Rahakorvaukset  
- Kaikki yllä mainitut.   
 

*Mainoslahjat eivät ole veronalaista tuloa, mikäli se ei ole sovittu korvaukseksi.  
 

 
3. Miten Maijan tulee toimia hoitaakseen veroasiansa kuntoon?  

- Maijan tulee ilmoittaa saamansa tulot verottajalle.   
- Maija voi tehdä tulonhankkimisvähennykset tuloistaan.  
- Maijan tulee säilyttää kuitit kuusi vuotta.    
- Maija voi unohtaa koko verotuksen.  

 
4. Mitä voi seurata, mikäli jättää verot maksamatta?  

- Verottaja toimittaa sinulle maksukehotuksen korkoineen.  
- Verohallinto toimittaa maksamattoman veron ulosottoon.  
- Verottaja ilmoittaa yrittäjän maksamattomat verot julkiseen verovelkarekisteriin. 
- Kaikki yllä mainitut.       

 
5. Ansiotulot Instagram-tilin tai blogin, YouTube –tilin ylläpitämisestä voivat olla:  

-       työkorvausta.  
- palkkatuloja 
- käyttökorvausta 
- Kaikkea edellä mainittua.     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
QUIZ 
 

1. Mitkä alla mainituista ovat tuloja? 
- vuokratulo 
- osingot  
- eläke  
- kaikki yllä mainitut  

 
 

2. Mitkä seuraavista ovat verotettavaa tuloa?  
- palkkatulo päätoimesta  
- palkkatulo sivutoimesta  
- Palkka tilapäisestä työstä.    
- Ei mikään edellä mainituista 

 
 

3. Millä tavoin palkkatuloja verotetaan Suomessa?  
- Tasaverolla.  
- Progressiivisesti.   
- Pääomatuloverolla.   
- Ei millään edellä mainitulla.   
 

4. Millä tavoin palkkatuloja verotetaan Italiassa?  

- tasaverolla 

- progressiivisesti.  

- marginaalituloverolla. 

- Ei millään edellä mainituista.  

 

5. Isossa-Britanniassa palkkatuoloja verotetaan 

- Tasaverolla. 

- Marginaalituloverolla.   

- Progressiivisesti.   

- Ei millään edellä mainituista.  

 
 

8. Välittömiä veroja ovat:   
A. Arvonlisävero.   
B. Tulovero.    
C. Perintövero.     
D. Tullit.   
  

9. Arvonlisävero, valmistevero ja ympäristövero ovat  
A. Omaisuusveroja.   
B. Välillisiä veroja.     
C. Välittömiä veroja.   
D. Verotetaan suoraan tuloista.   

 
 
 

 



10. Jos maassa on hyvin matala verotus tai siellä ei kerätä veroja lainkaan, on kyseessä 
- Ei valtio.  
- Pohjoismainen hyvinvointivaltio.  
- Veroparatiisi.     

  
11. Sukulaisuus voi vaikuttaa verotukseen Suomessa?  

A. Kyllä, vain perintöveron ollessa kyseessä.   
B. Ei, perintöveron ollessa kyseessä.   
C. Kyllä, perintö- ja lahjaveroa määrättäessä.   
D. Vain lahjaveron ollessa kyseessä.   

  
12. Mitkä alla olevista voivat liittyä harmaaseen talouteen?  

A. Sosiaalietuuksien väärinkäytökset.     
B. Piraattituotteiden ostaminen ja myyminen.     
C. Pimeä työnteko.      
D. Oman pankkitilin antaminen ulkopuoliseen käyttöön.    

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


