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11.5.2022 - 13.5.2022 | Tukholma, Silja Symphony

Kirjanpito 2022 Tukholma -laivaseminaari 11.13.5.2022
Ilmoittaudu mukaan 10.2.2022 mennessä ja majoitut 1 hengen hytissä ilman
lisämaksua.
Vuosittain järjestettävästä Kirjanpito-laivaseminaarista on muodostunut suosittu
kohtaamispaikka alan ammattilaisille.
Laivaseminaari keskittyy taloushallinnon ammattilaisten tietojen ja taitojen ylläpitoon
ja seminaarin jälkeen hallitset entistä paremmin vaativaa työkenttääsi.
Helsingin seudun kauppakamarin Kirjanpito 2022 Tukholma -laivaseminaari on
loistava foorumi päivittää tietosi lainsäädännön uudistuksista ja
lähitulevaisuuden kehityssuunnista.
Tervetuloa mukaan laineille!
ALKAA
11.05.2022 12.30 13.05.2022 10.30

SIJAINTI
Silja Symphony, Tukholma

JÄSENHINTA

HINTA

850 €

1050 €

(+alv 0%)

(+alv 0%)

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali, ohjelmaan merkityt tarjoilut
sekä majoitus 2 hengen Promenade-luokan hytissä. Yhden hengen Promenadeluokan hytin lisämaksu on 105 euroa.

Kuvaus

Ohjelma

Kirjanpitolaivaseminaari on perinteinen ja arvostettu
ajankohtaisseminaari, josta saat viimeisimmän
asiantuntijanäkemyksen kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, yritys- ja
pääomaverotuksesta sekä arvonlisäverotuksesta.

11.5 keskiviikko

Osallistujien palautetta:
Oman työni kannalta mm. veroinfo ja ratkaisuja kirjanpito-ja
tilinpäätösongelmiin olivat parasta antia.
Hyvät järjestelyt ja ammattitaitoiset luennoitsijat, joita on ilo
kuunnella. Ja mukavat osallistujat (ei paljon muuta voi
toivoakaan).
Kouluttajat olivat hyviä ja aikataulu sen verran keveä, että
omaksuminenkin onnistui hyvin, kun ei ollut kiireen tuntua.
Sai päivitetty tietoja ja ajankohtaisia asioita.

12.30
Ilmoittautuminen Olympiaterminaalissa
Kahvibuffet ja matkatavarasäilytys laivan kokousosastolla, kansi 6
12.45
Tervetuloa & esittelykierros
13.00 -14.00
Ennakoi ja johda tilinpäätösprosessia
KLT, MBA, KHT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen, Nettomaster Oy
14.15-15.45
Ratkaisuja kirjanpito- ja tilinpäätösongelmiin
Poistot Kirjanpidossa
-hankintameno ja poistopohjan määrittäminen
-poistosuunnitelma
-poistojen esittäminen tilinpäätöksessä ja tase-erittelyssä
KILAn uusimpien lausuntojen ja yleisohjeiden käytännön merkitys
Ekonomi, KLT -kirjanpitäjä Leena Rekola-Nieminen, Kirjanpitolautakunnan jäsen
15.45-16.15
Tauko, kahvibuffet/majoittuminen hytteihin
16.15-18.30
Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille
Tax Partner KTM Juha Sääskilahti, KPMG Oy Ab
18.30
Ensimmäinen päivä päättyy
20.00
À la carte illallinen, Tavolata -ravintola, kansi 6

12.5 torstai

HUOM. torstain ohjelma Ruotsin ajassa, -1 tuntia!
(Laiva lähtee Tukholmasta klo 16.45, laivassa tulee olla viimeistään klo 16.15)
07.00Meriaamiainen, Buffet-ravintola, kansi 6
09.30
Laiva Tukholmassa/vapaata tutustumista kaupunkiin

10.00–13.00 Vapaaehtoinen oheisohjelma:
Opastettu kaupungintalon kierros
Tukholman kaupungintalo on yksi Tukholman tunnetuimmista rakennuksista. Se
sijaitsee Kungsholmenin saaren itäisessä kärjessä, Mälarenin rannalla. Talossa sijaitsee
toimistohuoneita, kokoussaleja, muun muassa kaupunginvaltuuston kokoussali ja
suurempia juhlasaleja. Kuuluisin juhlasaleista on Blå hallen (Sininen sali), jossa
tarjoillaan muun muassa Nobel-palkinnon juhla-ateria. Kaupungintalon 106 metriä
korkean tornin huipulla on Ruotsin vanha symboli, kolme kruunua. Torni itsessään
kuuluu Tukholman tärkeimpiin maamerkkeihin ja symboleihin.
-kesto noin 3 h (matkoineen)
-Kokoontuminen klo 10.00 kansi 7, INFO-pisteen luona
-erillinen sitova ilmoittautuminen
-maksu 40 euroa/hlö ilmoittautumisen yhteydessä
-hintaan sisältyy opastettu kierros kaupungintalossa sekä bussikuljetukset
-bussi lähtee terminaalin edestä klo 10:15
-oheisohjelma järjestetään, mikäli ryhmä saadaan kokoon
13.30
Salaattibuffet laivan kokousosastolla, kansi 6
14.30
Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus
Uutta oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeita
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari
15.45
Tauko, kahvia & hedelmiä
16.00
Kevään 2022 yleisimmät kysymykset kirjanpidosta ja verotuksesta
Kirjanpitoasiantuntija, Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari
Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari
18.30
Tilaisuus päättyy
19.30
Buffet-illallinen, Grande Buffet -ravintola, kansi 6

13.5 perjantai
07.00 Meriaamiainen, Grande Buffet, kansi 6
10.30
Saapuminen Helsinkiin

Asiantuntijat
Jukka Hämäläinen
KLT, MBA, KHT-tilintarkastaja
Nettomaster Oy

Leena Rekola-Nieminen
Ekonomi, KLT-kirjanpitäjä
Rekola-Nieminen Leena Annikki

Juha Sääskilahti
Partner, Head of Tax & Legal
KPMG Oy Ab

Teija Kerbs
Kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Jukka Koivumäki
Veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Asiakaspalvelu
09 2286 0360
asiakaspalvelu@kauppakamarikauppa.fi

Peruutusehdot
Ilmoittautumisen matka- tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta vähintään 21 vuorokautta ennen matkan tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.
Peruutukset on tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.
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.

