KAUPPAKAMARI

KAUPPA

30.11.2022 | Oulu, Technopolis Ydinkeskusta

Ennakkoperintä 2023, 30.11.2022 Oulu
Hybriditoteutus: Teams & Oulu, Technopolis Ydinkeskusta
Ennakkoperinnän vuosi 2023 vaihtuu tuttuun tapaan laki- ja päätösmuutoksilla sekä
menettelypäivityksillä. Näistä huomattavin on hallituksen neljäs budjettilakipaketti.
Koulutuksessa käymme läpi kaikki ennakkoperinnässä vuodenvaihteessa
huomioitavat asiat. Lisäksi käsittelemme ennakkoperinnän aina ajankohtaisia, usein
kysyttyjä aiheita. Näitä ovat mm. kustannusten korvaukset ja henkilökuntaedut.
Tervetuloa mukaan, livenä tai linjoille!

ALKAA
30.11.2022 09.00 30.11.2022 16.00

SIJAINTI
Technopolis Ydinkeskusta, Oulu

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

410 € / 410 €

615 € / 615 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutus, sähköinen koulutusmateriaali ja livekoulutuksessa
ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Ennakkoperinnän vuosi 2023 vaihtuu tuttuun tapaan laki- ja
päätösmuutoksilla sekä menettelypäivityksillä. Näistä huomattavin on
hallituksen neljäs budjettilakipaketti.

Aikataulu:
8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi / etäyhteyden testaus
9.00 Koulutuksen avaus

Koulutuksessa käymme läpi kaikki ennakkoperinnässä vuodenvaihteessa
huomioitavat asiat. Koulutuksessa on osio, jossa käsitellään
ennakkoperinnän aina ajankohtaisia, usein kysyttyjä aiheita. Näitä ovat
mm. kustannusten korvaukset ja henkilökuntaedut.

Koulutuksen ohjelma:

Asiantuntijana toimii Verotuksen oikaisulautakunnan johtava
puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto.
Tervetuloa mukaan, livenä tai linjoille!

Vuoden 2023 lakimuutokset
tuloverolain muutokset
muita muutoksia
Ennakkoperintä 2023
verokortit
suorasiirrot ja ennakonpidätystietojen hakeminen
Verohallinnon päätökset luontoiseduista ja verovapaista matkakustannusten
korvauksista
vuosilta 2022 ja 2023 annettavat vuosi-ilmoitukset
Ajankohtaista tulorekisteristä
Uusin oikeuskäytäntö
Verohallinnon ohjepäivitykset
Ennakkoperinnän usein kysytyt kysymykset
11.30 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvi
16.00 Koulutus päättyy
---------------------Hyvä tietää: Mahdollinen koulutusmateriaali jaetaan vain sähköisessä muodossa.
Materiaali lähetetään sähköpostiisi ja lisätään henkilökohtaiselle tapahtumasivulle
viimeistään edeltävänä päivänä. Linkki etätoteutukseen lähetetään sähköpostiisi
hyvissä ajoin.
Ilmoittautuminen: pyydämme ilmoittautumaan 23.11. mennessä.
Ohje ilmoittautumiseen verkkokaupassa: valitse osallistumismuoto &
ilmoittautuvien henkilöiden määrä ja klikkaa Ilmoittaudu. Voit kirjautua sisään
KauppakamariTilin tunnuksilla (suosittelemme tekemään maksuttomat tunnukset
Rekisteröidy-painikkeen kautta) tai valita Jatka kirjautumatta. Asioimalla kirjautuneena
verkkokauppa laskee automaattisesti jäsenetuhinnan, mikäli organisaationne on
kauppakamarin jäsen. Etuhinta edellyttää siis kirjautuneena asiointia!
Saat ilmoittautumisesta vahvistusviestin sähköpostiisi (tarkistathan
roskapostikansion). Kysyttävää? Autan mielelläni: jaana.lahtinen(at)chamber.fi, puh.
050 408 0663.

Asiantuntijat
Tomi Peltomäki
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM
Verohallinto

Oulun kauppakamari
050 408 0663
jaana.lahtinen@chamber.fi

Peruutusehdot
Perumisehdot: Ilmoittautumisen voi perua kuluitta seitsemän (7) päivää ennen koulutustilaisuutta. Tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista laskutamme puolet (50%)
osallistumismaksusta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan kaksi (2) päivää ennen koulutusta tai sen jälkeen, tai osallistuja ei saavu paikalle, laskutamme koko
osallistumismaksun. Sairauslomatodistuksen toimittaminen oikeuttaa kuluttomaan perumiseen.

Oikeudet muutoksiin
Oikeudet muutoksiin: Koulutuksen toteutumisen ehtona on vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen. Oulun kauppakamarilla on oikeus perua koulutustilaisuus ilman
korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaille sähköpostilla viimeistään neljä (4) päivää ennen koulutustapahtumaa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelman- ja
hinnanmuutoksiin.

