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04.11.2021 | Kajaani,

Kauppakamarin veropäivä 4.11.2021 Kajaani

Hybriditoteutus: Teams & Kajaani,

Vuosittainen taloushallinnon ammattilaisten ajankohtaistapahtuma tarjoaa keskeiset
lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut tilinpäätös- ja veroasiat tiiviinä,
käytännönläheisenä pakettina.

 

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

Järjestämme Veropäivän alueellamme perinteiseen tapaan kolmella eri
paikkakunnalla: Kajaanissa 4.11., Ylivieskassa 18.11. ja Oulussa 24.11. Voit
osallistua kaikkiin myös etänä. Tervetuloa mukaan!

 

Ohjelma

Paikka: Scandic Kajanus, Koskitie 3, Kajaani TAI etäosallistuminen (Teams)

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.15 - 9.25 Tilaisuuden avaus

Ajankohtaista verolainsäädännöstä

Ajankohtaista osinkoverotuksesta
Taloudellinen työnantaja verotuksessa
Korkojen vähennyskelpoisuus verotuksessa
Kone- ja laiteinvestointien poistot
Verokannustin tutkimus- ja kehittämistoimintaan
Rahastojen ja rahastosijoittajien verotus

Uutta verotuksen oikeuskäytäntöä

Kirjanpidon ajankohtaiskatsaus

Kirjanpitolautakunnan uusimmat lausunnot
Kirjanpitolautakunnan yleisohje menetelmistä
Kiinteän toimipaikan kirjanpito ja verotus
Julkisten avustusten kirjanpito ja verotus

Verosuunnittelun ajankohtaiskatsaus

Osingonjaon ehdollisuus, jaksottaminen ja maksutavat
Svop palautus ja omien osakkeiden hankkiminen
Yritysjärjestelyiden uusin oikeuskäytäntö

10.45 - 11.00 Tauko
12.00 - 13.00 Lounas
14.30 - 15.00 Iltapäiväkahvi
16.00 Koulutus päättyy

Lisätiedot: palvelujohtaja Riitta Schroderus, puh. 050 338 9350,
riitta.schroderus(at)chamber.fi

Ilmoittautuminen: Pyydämme ilmoittautumaan mennessä Lisää ostoskoriin -
painikkeen kautta. Luomalla tunnukset ja kirjautumalla sisään
KauppakamariKauppaan ohjelma laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli
organisaationne on kauppakamarin jäsen. Etuhinta edellyttää siis kirjautuneena
asiointia. Voit ilmoittautua koulutukseen myös sähköpostilla:
jaana.lahtinen(at)chamber.fi

 

Asiantuntijat

Emmiliina Kujanpää
KTM, veroasiantuntija 
Keskuskauppakamari

Risto Walden
KTL, veroasiantuntija 
Bilanssi Oy



Oulun kauppakamari

050 408 0663
koulutus.oulu@chamber.fi

Peruutusehdot

Perumisehdot: Viikkoa ennen perutuista kurssipaikoista perimme 50 % osallistumismaksusta. Kahta päivää ennen tilaisuutta tai myöhemmin tehdyistä perumisista
perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Voit perua ilmoittautumisesi maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Paikan voi tarvittaessa luovuttaa
toiselle henkilölle. Sähköisen materiaalin tilanneilta perimme materiaalin hinnan, jos materiaali on lähetetty ennen perumista.

Oikeudet muutoksiin

Muutokset mahdollisia. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua
koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.
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