KAUPPAKAMARI

KAUPPA

25.11.2022 | Seinäjoki, Sokos Hotel Lakeus

Ennakkoperintä 2023 25.11.2022, Seinäjoki
Hybriditoteutus: Teams & Seinäjoki, Sokos Hotel Lakeus
Päivitä tietosi vuoden 2023 verotukseen vaikuttavista muutoksista kauppakamarin
vuotuisessa koulutuksessa. Asiantuntijana tuttuun tapaan johtava asiantuntija Sari
Wulff, Verohallinto.
Asiakkaiden toiveesta järjestämme koulutuksen nyt hieman pidennettynä.
Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille ja välissä lounastauko.
Tervetuloa!
ALKAA
25.11.2022 08.30 25.11.2022 14.00

SIJAINTI
Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

440 € / 440 €

590 € / 590 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Päivitä tietosi vuoden 2023 verotukseen vaikuttavista muutoksista
kauppakamarin vuotuisessa koulutuksessa. Asiantuntijana tuttuun tapaan
johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

Asiakkaiden toiveesta järjestämme koulutuksen nyt hieman pidennettynä.
Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille ja välissä lounastauko.

11.00 Lounas

Ohjelma:
Veroperusteet
Tuloverolain muutokset
Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2023
Ennakkoperintä 2023
Verokorttien ulkoasu, voimaantulo ja alkuvuoden menettely
Ajantasaiset ennakonpidätystiedot sähköisesti työnantajalle
Vuodelta 2022 annettavat ilmoitukset
Luontoisedut ja kustannusten korvaukset
Ajankohtaista tulorekisteristä
Vuoden 2023 alusta tulevat muutokset, mm. uudet tulolajit
Uudet ja muuttuneet ohjeet tulorekisteri-ilmoittamisesta
Vuodenvaihteen toimenpiteet
Ajankohtaista verotuksesta
Uudet ohjeet ja kannanotot
Tervetuloa!
Ohje ilmoittautumiseen verkkokaupassa:Kaikki tilaisuudet ja
koulutukset menevät ostoskorin kautta. Kannustamme tekemään
henkilökohtaisen rekisteröinnin, jokainen voi tehdä omat
henkilökohtaiset tunnuksensa, jolloin maksullisissa koulutuksissa
saatte heti jäsenetuhinnan ja ilmoittautuminen on vaivattomampaa.
Autamme mielellämme, otathan yhteyttä ep@kauppakamari.fi, (06)
429 8100

9.00 Koulutus

14.00 Koulutus päättyy

Asiantuntijat

Yhteistyössä

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK
Verohallinto

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot
lmoittautumisen 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.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

