Kansainvälisen arvonlisäverotuksen
ajankohtaispäivä 16.12.2020
Aika:
16.12.2020 klo 08.45 - 16.00
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 16.12.
Helsingin seudun kauppakamarin Kansainvälisen arvonlisäverotuksen
ajankohtaispäivässä käsittelemme kansainvälisen arvonlisäverotuksen viimeisimpiä
muutoksia ja niiden käytännön vaikutuksia.
Päivän aikana käydään läpi kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan
arvonlisäverotuksen perusasioita sekä kansainväliseen kauppaan liittyviä
erityistilanteita.
Asiantuntija(t):
Tax Manager Joonas Paavolainen, KPMG OY
Ohjelma:
8.45
Ilmoittautuminen ja aamupala
9.00
Oikean ALV-käsittelyn määrittäminen kansainvälisessä kaupassa
• ALV-käsittelyn kannalta olennaiset tekijät
EU-tavarakaupan perussäännöt ja ongelmatilanteet
• Yhteisömyynnit ja -hankinnat Suomessa ja toisissa EU-valtioissa
• Kolmikantakauppa ja muut ketjukauppatilanteet
• Tavaroiden siirto toimitusvarastoon (Call off -varasto)
• Näyttövaatimukset tavaroiden yhteisökuljetuksista
• Raportointi- ja muut dokumentaatiovaatimukset
Projektitoimitukset
• Asennusmyyntien erityissäännökset
• Alihankkijoiden käyttö ja tavaratoimitukset toisista valtioista
Tavarakauppa kolmansiin valtioihin
• Vienti ja tuonti
• Erityiset verottomuussäännökset
• Raportointi- ja muut dokumentaatiovaatimukset
Palvelukaupan arvonlisäverotus
• Palvelun luonteen selvittäminen
• Myyntimaan määräytyminen
• Erityiset verottomuussäännökset

• Raportointi- ja muut dokumentaatiovaatimukset
Toiminta ulkomailla
• Kiinteä toimipaikka
• Pää- ja sivuliikkeen väliset veloitukset
• Minkä maan laskutussäännöksiä sovelletaan
Muita kansainväliseen kauppaan liittyviä kysymyksiä
• Ulkomaalaispalautusmenettely
• Vesialustoimitusten erityiskysymyksiä
Muutoksia kansainvälisessä arvonlisäverotuksessa
• Verkkokaupan arvonlisäverotuksen muutokset EU:ssa 2021
16.00
Seminaaripäivä päättyy
Tarjoilut:
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.15. Lounas klo 12.00–12.45
Hinta:
Jäsenetuhinta: 470,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 670,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.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. Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen
tai laivaseminaariin voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen
valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson 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.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

