KAUPPAKAMARI

KAUPPA

13.12.2022 | Helsinki, Radisson Blu Royal Hotel

Ennakkoperintä 2023 – Helsinki 13.12.2022
Päivitä tietosi vuoden 2023 verotukseen vaikuttavista muutoksista kauppakamarin
suositussa koulutuksessa. Valitse Sinulle sopivin tapa osallistua, joko lähi- tai
etäpäivään, lyhempi tai pidempi aika ja sopivin ajankohta.
Asiantuntijana tuttuun tapaan johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto.
Tänä vuonna ohjelmassa mm. : (ohjelma päivitetään syksyn budjettiriihen jälkeen)
Verolainsäädännön muutokset
Ennakkoperintä 2023
Tulorekisteri-ilmoittamisen ajankohtaiset asiat
Ajankohtaista verotuksesta
Katso kaikki Ennakkoperintä 2023 -koulutustilaisuudet tästä.
Osallistujien palautetta:
Sisältö taattua varmaa Saria.
Sari Wulffia on mukava kuunnella. Esiintymistaidot ovat loistavat ja ääni
kantaa.
Vaikka en itse ole palkkahallinnon ammattilainen, mielelläni käyn aina kerran
vuodessa tässä tilaisuudessa kuuntelemassa tulevat muutokset. Tiivis paketti ja
tarvitsen omassa työssäni noita läpikäytyjä asioita, vaikka en palkkoja
laskekaan.
ALKAA
13.12.2022 08.30 13.12.2022 12.00

SIJAINTI
Radisson Blu Royal Hotel,
Helsinki

JÄSENHINTA

HINTA

440 €

640 €

(+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.

Ohjelmaa päivitetään vielä syksyllä 2022

Asiantuntijana tuttuun tapaan johtava asiantuntija Sari
Wulff, Verohallinto.
Tervetuloa!

8.30
Ilmoittautuminen ja aamukahvitarjoilu
9.00
Verolainsäädännön muutokset
Veroperusteet
Tuloverolain muutokset
Työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2023
Ennakkoperintä 2023
Verokorttien ulkoasu, voimaantulo ja alkuvuoden menettely
Vuodelta 2022 annettavat ilmoitukset
Luontoisedut ja kustannusten korvaukset
Tulorekisteri-ilmoittamisen ajankohtaiset asiat
Vuodelle 2023 tulevat muutokset
muut ajankohtaiset asiat
Ajankohtaista verotuksesta
Uudet ohjeet ja kannanotot
Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
12.00
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut:
Aamukahvitarjoilu klo 8.30 ja kahvitarjoilu 10.30

Asiantuntijat
Sari Wulff
Johtava asiantuntija, OTK
Verohallinto

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.

