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Ennakkoperintä 2022 – STRIIMI 16.12.2021

Etätoteutus: Striimi

Päivitä tietosi vuoden 2022 verotukseen vaikuttavista muutoksista kauppakamarin
suositussa koulutuksessa. Asiantuntijana tuttuun tapaan johtava asiantuntija Sari
Wulff, Verohallinto.

Tänä vuonna ohjelmassa:

Verolainsäädännön muutokset
Ennakkoperintä 2022
Ajankohtaista tulorekisteristä
Ajankohtaista verotuksesta.

Ennakkoperintä 2022 -koulutukset järjestetään mm. Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja
etänä, katso koulutustilaisuudet tästä.

Uutta! Sari Wulffin Ennakkoperintä on saatavilla myös sähköisenä teoksena
KauppakamariTiedossa sekä painettuna kirjana Ennakkoperintä käytännönläheisesti.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Päivitä tietosi vuoden 2022 verotukseen vaikuttavista muutoksista
kauppakamarin vuotuisessa koulutuksessa. Asiantuntijana tuttuun tapaan
johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto.

Huomaa koulutuksen kesto klo 9.00–14.00

Asiakkaiden toiveesta järjestämme koulutuksen myös hieman
pidennettynä. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille ja
välissä lounastauko. Sisältö lähes sama kuin lyhyempien tilaisuuksien.

Tervetuloa!

Ohjelma

8.50
Etäyhteys avataan

9.00
Verolainsäädännön muutokset

Veroperusteet
Tuloverolain muutokset
Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2022

Ennakkoperintä 2022

Verokorttien ulkoasu, voimaantulo ja alkuvuoden menettely
Ajantasaiset ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle
Vuodelta 2021 annettavat ilmoitukset
Luontoisedut ja kustannusten korvaukset

Ajankohtaista tulorekisteristä

Vuoden 2022 alusta tulevat muutokset, mm. uudet tulolajit
Uudet ja muuttuneet ohjeet tulorekisteri-ilmoittamisesta
Vuodenvaihteen toimenpiteet

Ajankohtaista verotuksesta

Uudet ohjeet ja kannanotot

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

14.00
Koulutus päättyy

Kahvitauko 10.15–10.30, lounastauko 11.30–12.00

KAUPPAKAMARI KAUPPA

https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/ennakkoperinta?sortBy=shopify_products_date_asc
https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/kauppakamaritieto-ennakkoperinta?variant=41073264427157
https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/ennakkoperinta-kaytannonlaheisesti?variant=41127304691861


Asiantuntijat

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK 
Verohallinto

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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