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10.2.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Tulorekisteri – ilmoittaminen, korjaus ja
kompastuskivet 10.2.2022

Hybriditoteutus: Teams & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Käytännönläheisessä ja esimerkkejä sisältävässä koulutuksessa käsitellään
taannehtivien korjausten vaikutusta ilmoittamismenettelyyn, tiedon käyttäjien
prosesseihin sekä suorituksen maksajan ja tulonsaajan asemaan. 

Koulutuksessa käydään läpi myös käytännön kokemuksia ilmoittamismenettelystä
sekä tulorekisteri-ilmoittamisen periaatteita ja kompastuskiviä. Kuulet muun muassa,
kuka saa tietoja tulorekisteristä ja miten korjaaminen vaikuttaa tiedon käyttäjien
menettelyihin. 

Ohjelmassa mm.:

kuka tietoja saa tulorekisteristä
vakuuttamistietojen ilmoittaminen
kansainvälisten tietojen ilmoittaminen
Ilmoittamisen yleisimmät virheet
taannehtivat korjaukset luontoisetuihin.

Asiantuntijana johtava asiantuntija Sari Wulff Verohallinnosta.

Osallistujien palautetta:

Sari Wulff on vaan niin paras luennoitsija. Esittää vaikeatkin asiat
ymmärrettävästi. Olen ollut useissa seminaareissa vuosien varrella ja Wulff on
vaan kaikkein paras!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Koulutuksessa käsitellään taannehtivien korjausten vaikutusta
ilmoittamismenettelyyn, tiedon käyttäjien prosesseihin sekä suorituksen
maksajan ja tulonsaajan asemaan.

Koulutuksessa käydään lävitse käytännön kokemuksia
ilmoittamismenettelystä sekä käsitellään käytännönläheisesti ja
esimerkkien avulla tulorekisteri-ilmoittamisen periaatteita ja
kompastuskiviä. Päivän aikana avataan ilmoittamisen solmukohtia
esimerkkien avulla.

 Voit lähettää etukäteen koulutuksen teemoihin liittyviä kysymyksiä.

 

Ohjelma

8.30 alkaen 
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Erityistä tietojen ilmoittamisesta

pakolliset ja täydentävät tiedot
eri ilmoituskanavien käyttö
kuka saa tietoja tulorekisteristä?

 Ilmoittamisen kompastuskivet

yleisimmät virheet
vakuuttamistietojen ilmoittaminen
kansainvälisten tietojen ilmoittaminen

 Tietojen korjaaminen

taannehtivat korjaukset luontoisetuihin
lisämaksut
liikasuoritusten ja takaisinperittyjen tulojen ilmoittaminen
missä tilanteessa on korjattava poistamalla aiempi ilmoitus?
miten korjaaminen vaikuttaa tiedon käyttäjien menettelyihin?

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
8.30 alkaen aamiaistarjoilu, 10.15 kahvitarjoilu

 

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 4 arkipäivää ennen
tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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