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04.5.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Verottajan vaatimukset matkakustannusten
korvaamiselle 4.5.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Matkakustannusten korvaaminen ja muut matkustamiseen liittyvät erityissäännökset
ovat aina verottajan mielenkiinnon kohteena. Matkakustannuksina pidetään niitä
ylimääräisiä menoja, joita työntekijälle aiheutuu työmatkan johdosta.

Koulutuksessa kuulet mm.:

mistä matkoista korvauksia voidaan verottomasti maksaa
miten korvaukset maksetaan, jos on useita toimipisteitä sekä
milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua.

Asiantuntija:
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle -
koulutuksen ohjelmassa:

Matkustamiskustannusten korvaukset
Erityistilanteita, kuten erityisalojen päivittäiset matkat ja
kakkosasunto, tilapäistyöntekijät, vuokratyöntekijät,
työharjoittelijat
Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset
Veronalaiset matkakustannusten korvaukset
Mitä matkalaskulta vaaditaan?
Matkoihin liittyvät kanta-asiakaspisteet.

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Matkustamiskustannusten korvaukset

matkan erilaiset käsitteet verotuksessa
mitä voidaan korvata verovapaasti?
milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua?
Verohallinnon ohjeet
työehtosopimusten vaikutus korvausten maksamiseen

Erityistilanteita

erityisalojen päivittäiset matkat ja kakkosasunto
tilapäistyöntekijät
vuokratyöntekijät
työharjoittelijat
etätyöntekijät
matkat vapaa-ajan asunnolta
vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan

Koti- ja ulkomaan päivärahat, ateriakorvaukset

matkavuorokausi, matkan alkaminen ja päättyminen
aterioiden vaikutus päivärahaan
ulkomaan päiväraha: minkä maan mukaan päiväraha määräytyy?

Veronalaiset matkakustannusten korvaukset

mistä voidaan jättää ennakonpidätys toimittamatta?
miten ilmoitetaan tulorekisteriin?

Mitä matkalaskulta vaaditaan?

Miten kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

14.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu, lounastauko 11.30-12.00

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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