Etätyö ja verotus 22.9.2020 Seinäjoki
Aika:
22.09.2020 klo 08.45 - 12.00
Paikka:
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki / 22.09.
Työskentely kotona ei ole uusi asia, mutta nyt se on ajankohtaisempi kuin
koskaan. Etätyö tuo mukanaan joukon verotukseen liittyviä kysymyksiä,
joihin lainsäädäntö ei anna suoraa vastausta.
Verotusratkaisut perustuvat lainsäädännön puuttuessa monesti oikeus- ja
verotuskäytäntöön. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, millä edellytyksillä
työnantaja voi veroseuraamuksitta tarjota välineitä kotona tapahtuvaa työskentelyä
varten ja maksaa matkat työnantajan toimipisteeseen verovapaasti. Entä miten
suhtaudutaan kotona käytettäviin työnantajan tarjoamiin työvälineisiin ja voiko status
palkansaajana muuttua yrittäjäksi etätyön johdosta? Miten suhtautua työntekijän
itsensä ostamiin tarvikkeisiin? Työntekijää kiinnostaa myös hänen oma
vähennysoikeutensa kotitoimiston järjestämisestä ja työhön liittyvästä
matkustamisesta.
Koulutuksessa tehdään selkoa siitä, mitä työnantajan tulee ennakkoperinnän
näkökulmasta huomioida silloin, kun palkansaaja tekee työtä kotonaan tai muualla itse
valitsemassaan paikassa. Toinen käsiteltävä kokonaisuus on etätyön merkitys
palkansaajan omassa verotuksessa. Koulutuksessa perehdytään siihen, millä
edellytyksillä palkansaaja voi vähentää etätyöstä johtuvia kulujaan.
Ohjelma:
Etätyön käsite verotuksessa
Etätyö ja työnantaja
• työvälineet
• tietoliikenneyhteydet
• matkakustannusten korvaaminen
• varsinainen ja toissijainen työpaikka
• erityinen työntekemispaikka
• työntekijän laskuttamat kustannukset
• työntekijän vai työnantajan kulu
• henkilökunta- ja luontoiseduissa huomattavaa
Etätyö ja työntekijä
• oma vähennysoikeus
• työhuonevähennys
• matkustaminen
Tarjoilut
Aamukahvi klo 8.45, lounas klo 12.00
Hinta:

Jäsenetuhinta: 280,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 420,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.
Yhteystiedot:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
ep@kauppakamari.fi
06 429 8100
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
neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. 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.

