KAUPPAKAMARI

KAUPPA

16.2.2022 - 17.2.2022 | Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat

Palkanlaskennan ajokortti® – osa 1 16.17.2.2022
Hybriditoteutus: Striimi & Helsinki, Kauppakamarin koulutustilat
Kaksipäiväisessä Palkanlaskennan ajokortti® osa 1 -koulutuksessa saat tietoa mm.
palkan maksuun liittyvistä määräyksistä, työajasta ja siihen liittyvistä korvauksista sekä
työnantajasuoritusten maksamisesta ja ilmoittamisesta.
Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvä käsitys palkanlaskennan keskeisistä
käsitteistä. Asioita käydään läpi useiden esimerkkien ja harjoitusten avulla.
Asiantuntijat:
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Voit osallistua koulutukseen myös osana Palkanlaskentaosaajan
valmennuskokonaisuutta, jonka ensimmäinen osa tämä koulutus on.
Mikäli striimiin osallistuu useampi henkilö samasta organisaatiosta, saavat
lisäosallistujat koulutuksen puoleen hintaan.
Ilmoittautuminen tulee tehdä suoraan asiakaspalveluun:
asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi tai soita 09 2286 0360.
ALKAA
16.02.2022 08.30 17.02.2022 15.30

SIJAINTI
Kauppakamarin koulutustilat,
Helsinki

JÄSENHINTA, LÄHI / ETÄ

HINTA, LÄHI / ETÄ

750 € / 750 €

950 € / 950 €

(+alv 24%)

(+alv 24%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Kuvaus

Ohjelma

Palkanlaskennan ajokortti -koulutuksen hyödyt:

Ohjelma 1. päivänä

opit ymmärtämään palkanlaskennan periaatteet ja
palkanlaskennan keskeistä lainsäädäntöä
opit ymmärtämään palkanmaksuun liittyvät määräykset
opit laskemaan erilaisia palkkoja, kuten vuosilomapalkkoja ja
ylityökorvauksia
opit tarkastamaan ja tekemään matkalaskuja
opit hoitamaan ennakonpidätykseen liittyviä asioita
opit ilmoittamaan palkkoja tulorekisteriin
koulutuksessa sinulla on mahdollisuus keskustella aiheisiin
liittyvistä asioista
sinua kouluttavat erittäin kokeneet asiantuntijat
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen kaikille palkanlaskennan perusteita tarvitseville.

8.30 alkaen
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
(8.50
Etäyhtyden avaaminen)
9.00
Palkan maksuun liittyvät määräykset
palkan määräytymisen peruste
maksuaika ja -tapa
palkasta tehtävät vähennykset
Työaika ja siihen liittyvät korvaukset
säännöllinen työaika
lisätyö
ylityö ja siitä maksettavat korvaukset
sunnuntaityö ja sunnuntaityökorvaus
Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Vuosilomalaki
loman ansainta
lomapalkan ja korvauksen laskeminen
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari

15.30
Ensimmäinen päivä päättyy
Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu 8.30 alkaen, kahvitarjoilut klo 10.15 ja 14.00. Lounastarjoilu klo 12.00–
12.30.
--------------------------------------------------------------Ohjelma 2. päivänä
8.50
Etäyhteyden avaaminen
9.00
Palkkaa vai työkorvausta?
palkan ja työkorvauksen erot
työsuhteen tunnusmerkit
työvoiman vuokraus
Ennakkoperintärekisteri
merkitys palkanlaskennassa
Ennakonpidätyksen toimittaminen
verokortit
Työnantajan sairausvakuutusmaksu
maksun perusteena olevat palkat
oikaisut
Työnantajasuoritusten ilmoittaminen ja maksaminen
tulorekisteri-ilmoittaminen
virheiden korjaaminen
työnantajasuoritusten maksaminen
OmaVeron toimintaperiaate
Laiminlyöntien seuraamukset
Kustannusten korvausten perusteet
työehtosopimukset ja Verohallinnon kustannuspäätös
verolainsäädännön matka- ja kustannuskäsitteet
Työmatkasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
kilometrikorvaukset
päivärahat
ulkomaanpäivärahat
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto
15.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Aamiaistarjoilu 8.30 alkaen, kahvitarjoilut klo 10.15 ja 14.00. Lounastarjoilu klo 12.00–
12.30.

Asiantuntijat
Kati Mattinen
Lakimies, VT
Helsingin seudun kauppakamari

Kirsi Parnila
Lakimies
Helsingin Kamari Oy

Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK
Verohallinto

Tomi Peltomäki
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM
Verohallinto / Maksu- ja perintäkeskus

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.

