
ALKAA
23.09.2021 08.45 -
23.09.2021 16.00

Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

SIJAINTI 

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

495 € / 495 €
(+alv 24%)

HINTA, LÄHI / ETÄ

695 € / 695 €
(+alv 24%)

23.9.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Taloushallinnossa huomioitavat alv- ja
tuloverosäännökset 23.9.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tiedätkö, miten pystyt ottamaan huomioon verotuksen näkökohdat kuitenkaan
unohtamatta sitä, että kirjanpidon tekemistä säätää enimmäkseen
kirjanpitolaki?

Helsingin seudun kauppakamarin Taloushallinnossa huomioitavat alv- ja
tuloverosäännökset -koulutuksessa käydään läpi yleisimmät kirjanpidossa esiin
tulevat verotuksen aiheuttamat ongelmakohdat. Kirjanpidon ja verotuksen
säännökset poikkeavat osittain toisistaan ja kirjanpitoa tehtäessä tulee aina ottaa
kantaa tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen kysymyksiin.

Ohjelmassa:

Tuloverotuksen vaikutukset kirjanpidossa
Edustusmenot ja henkilöstökulut verotuksessa
Arvonlisäverotuksen vaikutukset kirjanpidossa

Asiantuntijana koulutuksessa toimii Helsingin seudun kauppakamarin
veroasiantuntija Jukka Koivumäki.

Tervetuloa koulutukseen!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Kirjanpidon ja verotuksen säännökset poikkeavat osittain toisistaan ja
kirjanpitoa tehtäessä tulee aina ottaa kantaa tuloverotuksen ja
arvonlisäverotuksen kysymyksiin. 

Koulutuksessa käydään myös läpi edustuskulujen rajanvetoa muihin
vähennyskelpoisiin menoihin sekä käytetyimpien henkilöstöetujen
verotuskohtelua.

Tervetuloa koulutukseen!

Ohjelma

8.45
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

9.00
Tuloverotuksen vaikutukset kirjanpidossa 

Tositteen tietosisältö
Verovapaat tulot
Vähennyskelvottomat menot
Tulolähteiden vaikutus

Edustusmenot ja henkilöstöedut verotuksessa

Edustuskulut / vähennyskelpoiset kulut
Yleisimmät henkilöstöedut verotuksessa

Arvonlisäverotuksen vaikutukset kirjanpidossa 

Arvonlisäveron perusperiaatteet
Vähennyskelvottomat menot
Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen verotus
Yhteisökauppa, vienti ja tuonti
Kansainvälinen palvelumyynti
Tositteille asetetut vaatimukset
Viranomaisraportointi

16.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00, lounas klo 12.00–12.45

Asiantuntijat

Jukka Koivumäki
Veroasiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari

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 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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