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14.12.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tilinpäätös, veroilmoitus ja verotuksen
toimittaminen 14.12.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tulojen, menojen, varallisuuden ja tulolähteiden käsittelyn erot kirjanpidossa ja
verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Jo kirjanpitoa tehtäessä on
otettava huomioon tilinpäätökseen ja verotukseen vaikuttavat asiat.

Tilinpäätöksen valmistuttua käymme läpi osakeyhtiön verotettavan tulon laskemista
ja veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Veroilmoitusta käydään läpi
todellisten lukujen kanssa esimerkkiyritystä käyttäen. Verotusmenettelyä seuraamme
verotuksen päättymiseen saakka. Myös mahdolliset muutoksenhaut ja verotuksen
oikaisut käydään läpi.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Tulojen, menojen, varallisuuden ja tulolähteiden käsittelyn erot
kirjanpidossa ja verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Jo
kirjanpitoa tehtäessä on otettava huomioon tilinpäätökseen ja
verotukseen vaikuttavat asiat.

Ohjelmassa muun muassa

Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Tilinpäätöksen laatiminen
Tuloslaskelman erät veroilmoituksessa
Tase-erät kirjanpidossa ja verotuksessa
Verotettavan tulon laskelma
6B-lomake ja yleisimmät liitelomakkeet
Verotuksen toimittaminen

Tervetuloa päivittämään tietosi koulutukseen!

Ohjelma

8.45
Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset

vähennyskelvottomat ja verovapaat erät
tulolähdejako

Tilinpäätöksen laatiminen

tilinpäätöksen yleiset periaatteet, arvostus- ja jaksotussäännökset
tilinpäätösasiakirjat

Tuloslaskelman erät veroilmoituksessa

tulolähteiden merkitys
tuloslaskelman lukujenesittäminen 6B-lomakkeella

Tase-erät kirjanpidossa ja verotuksessa

pysyvät vastaavat, vaihtuvat  vastaavat, vieras pääoma ja oma pääoma
tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset

Verotettavan tulon laskelma

kirjanpidon tuloksen ja verotettavan tulon erot
vahvistetut tappiot
Veroilmoituksen laatiminen

6B-lomake ja yleisimmät liitelomakkeet

sähköinen lähettäminen

Verotuksen toimittaminen

verotuksen valmistuminen
muutoksenhaku

16.00 Tilaisuus päättyy

Tarjoilut: Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.15 Lounas klo 12.00–12.45

Asiantuntijat

Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari

Jukka Koivumäki
Veroasiantuntija 
Helsingin seudun kauppakamari



Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.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.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan
aloittaessa koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.Helsingin Kamari Oy:llä on
oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.
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