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WALDEN SIGFRIDS

URRILA

Verotusseminaarissa saat jälleen tuoreimmat tiedot verotuksen  
ja kirjanpidon tulevista ja vireillä olevista muutoksista!

Verotuksessa muutoksia on odotettavissa mm. tulolähdejakoon ja sijoitusten 
verokohteluun. Aina ajankohtaisena aiheena on henkilökuntaetuuksiin liittyvä 
verotus- ja oikeuskäytäntö. Seminaarissa käydään läpi haasteellisimpia asioita 
tilinpäätöksen laatijan näkökulmasta, pureudutaan arvonlisäveron viimeaikaisiin 
kiemuroihin ja luodaan katsaus kirjanpitolautakunnan antamiin lausuntoihin ja 
selvitetään niiden vaikutusta tilinpäätöksen laatimiseen. Sekä paljon muuta!

Vain  
jäsenille!

Ilmoittaudu 10.10. mennessä.verotusseminaari.fi



   Keskiviikko 24.10.

 
8.30 Ilmoittautuminen & kahvipiste 

9.00 Avaussanat
 Toimitusjohtaja Marko Orpana,  
 Rauhala Yhtiöt Oy 

9.15 Uudistuva verolainsäädäntö 
 - Budjettilait
 - Toteutuuko sijoitussäästötili?
 - Yritysverotuksen tulevaisuus EU:ssa
 - OmaVero, tulorekisteri ja verotuksen digitali- 
    saatio – väheneekö hallinnollinentaakka? 
 Veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää,  
 Keskuskauppakamari 

10.00 Kahvitarjoilu 

10.30 Edellistä jaksoa koskevat kysymykset

10.40 Verotuksen viimeaikaista  
 oikeuskäytäntöä 
 - Yritysverotukseen liittyvät korkeimman  
    hallinto-oikeuden ratkaisut
 - Eläkevakuutukset ja muut henkilöstöedut
 - Luovutusvoittojen verotus
 Veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää,  
 Keskuskauppakamari 

12.00 Lounas

13.00 Edellistä jaksoa koskevat kysymykset

13.10 Ajankohtaista kirjanpidossa ja  
 tilinpäätöksessä 
 - kirjanpitolautakunnan uusimmat yleisohjeet  
   ja lausunnot
 KTL, KLT Risto Walden, Bilanssi Oy

14.30 Taukokahvi

15.00 Edellistä jaksoa koskevat kysymykset

15.10 Henkilökuntaedut verotuksessa
 - uusin oikeuskäytäntö
 - tavanomaisuus ja kohtuullisuus
 - koulutuskulut 
 KTL, KLT Risto Walden, Bilanssi Oy

16.00 Tilaisuus päättyy

Torstai 25.10.
 
 
8.00 Ilmoittautuminen & kahvipiste 

8.30 Ajankohtaista verotusasiaa 
 Yhtiöoikeuden vaikutuksia verolakeihin  
 ja niiden tulkintaan
 - Työpanososinko – yhtiöoikeudellisesti   
    hyväksyttävä menettely verolainsäädännön  
    muutoksen syynä
 - Milloin verotusta koskevaa ratkaisua voidaan   
    perustella osakeyhtiölain säännöksin?
 - Esimerkkeinä toimitusjohtajan ja hallituksen   
    jäsenen palkkiot
 Korkojen vähentämisen rajoittaminen
 - EVL 18 a §:n soveltamiskysymyksiä
 - Miten säännöksiä on määrä muuttaa ensi  
    vuoden alusta?
 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä
 - KHO:n julkaistuja tuloverotusta koskevia ratkaisuja
 - KVL:n ennakkoratkaisuja  
 KTT, KM Juha Lindgren, Vaasan Yliopisto 

10.00 Kahvitarjoilu 

10.30 Edellistä jaksoa koskevat kysymykset
 
10.40 Arvonlisäveron ajankohtaiskatsaus
 - maahantuonnin alv; menettelyt ja ongelmatilanteet
 - maksuvälineiden alv-käsittely 1.1.2019 alkaen
 - sähköisiä palveluja koskeva muutos 1.1.2019
 - kansainväliset palvelut ja myyntimaasäännökset
 - tulevat muutokset 
 KTM Karl-Johan Sigfrids, Certima Oy

12.00 Lounas 
  
13.00 Talouden ajankohtaiskatsaus 
 Pääekonomisti Penna Urrila,  
 Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 

14.00 Taukokahvit
 
14.30 Alv-jaksoa koskevat kysymykset
 
14.40 Arvonlisäverotuksen viimeaikaista   
 oikeuskäytäntöä
 - vähennysoikeutta koskevat oikeusratkaisut
 - myynnin verottamista koskevat oikeusratkaisut
 KTM Karl-Johan Sigfrids, Certima Oy
 
16.00 Tilaisuus päättyy 


