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23.11.2021 | Turku, Radisson Blu Marina Palace Hotel

Tilinpäätös- ja veropäivä 23.11.2021 Turku

Ajan tasalla pysyminen on jokaiselle taloushallinnon vastaavalle elintärkeää.

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

Asiantuntijoina päivässä toimivat Emmiliina Kujanpää, Henry Kampman, Tomi
Viitala ja Jaakko Ossa.

Tervetuloa mukaan!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Vuosittainen taloushallinnon ammattilaisten suosittu
ajankohtaistapahtuma järjestetään Turussa jälleen 23.11. 

Päivässä kuullaan aihepiirin huippuasiantuntijoiden esitykset mm.
ajankohtaisesta verolainsäädännöstä, tuoreimmasta oikeuskäytännöstä
sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen polttavimmista teemoista. 

Päivä tarjoaa myös mahdollisuuden keskustella ja tavata kollegoja sekä
verkostoitua miellyttävässä ja turvallisessa ympäristössä. 

Ohjelma

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 
Avaussanat
Päivän puheenjohtaja OTT, professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

9.05 
Ajankohtaista verolainsäädännöstä
Johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, Keskuskauppakamari

10.00 Kahvitauko

10.15
Ajankohtaista kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä

Taseen vastaavien merkittävimpiä arvostus- ja jaksotuskysymyksiä
Vaihto-omaisuuden ja rahoitusomaisuuden harkintaa edellyttävät
tilinpäätöskirjaukset
Oman ja vieraan pääoman haastavat kysymykset
Merkittävimmät tilinpäätöksen liitetiedot
KILAn viimeaikaisia lausuntoja

KHT Henry Kampman, Revisium Oy

11.45 Lounas

12.45
Menojen ja tappioiden vähentämisen erityiskysymyksiä                         

arvopaperien arvonalentumiset ja luovutustappiot
koulutusmenot

Yrityskauppojen varainsiirtoverokysymyksiä
KTT, Tax Partner Tomi Viitala, Deloitte Oy

14.30 Kahvitauko

15.00 
Verotuksen viimeaikaista oikeuskäytäntöä
OTT, professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto

16.00 Tilaisuus päättyy

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Elina Virta, Turun kauppakamari

040 7577 383
elina.virta@kauppakamari.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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