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11.11.2021 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja
verotuksessa 11.11.2021

Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Helsingin seudun kauppakamarin Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja
verotuksessa -valmennus on tiivis paketti ja soveltuu kaikille taloushallinnon
henkilöille, joiden tulee työssään osata käsitellä arvopapereita
taloushallinnossa ja verotuksessa.

Ohjelmassa muun muassa:

arvopapereiden omaisuuslajit
arvopaperit eri tulolähteissä
arvopapereiden tuottojen käsittely
käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus
arvostus kirjanpidossa ja verotuksessa.

Palautetta aiemmasta koulutuksesta:

"Vakuuttava esiintyjä. Viiden minuutin jälkeen kävi selväksi, että asiantuntija
tuntee asiansa kuin omat taskunsa."
"Erittäin selkeä ja käytännönläheinen kokonaisuus, hyvä ulosanti esiintyjällä."
"Hyvä ja selkeä kokonaisuus, aikataulutus ja koulutusmateriaali. Asiantunteva
kouluttaja."

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Helsingin seudun kauppakamarin valmennus sisältää useita käytännön
esimerkkejä osakeyhtiön omistamien arvopapereiden käsittelystä
kirjanpidossa ja verotuksessa sekä veroilmoituksella annettavista
tiedoista. 

Tiivis paketti soveltuu kaikille taloushallinnon henkilöille, joiden
tulee työssään osata käsitellä arvopapereita taloushallinnossa ja
verotuksessa.

Tervetuloa mukaan!

Ohjelma

8.45
Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00
Arvopapereiden omaisuuslajit

Vaihto-omaisuus, käyttöomaisuus, sijoitusomaisuus ja rahoitusomaisuus

Arvopaperit eri tulolähteissä

EVL- ja TVL -tulolähde

Arvopapereiden tuottojen käsittely

Luovutusvoitot, luovutustappiot, korot, osingot ja muut tuotot
Liikevaihtoa vai rahoitustuottoja

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus

Mitä ovat käyttöomaisuusosakkeet?
Millä edellytyksillä verovapaus toteutuu?

Arvostus kirjanpidossa ja verotuksessa

Arvonalennukset, arvonalennusten palautukset ja arvonkorotukset
Kirjanpidon ja verotuksen arvostamissäännösten erot

12.00
Tilaisuus päättyy

Tarjoilut:
Kahvit klo 08.45 ja 10.15

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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