Palkanlaskennan ajokortti® – osa 2
13.-14.4.2021
Aika:
13.04.2021 klo 08.45 - 14.03.2021 klo 15.30
Paikka:
Kauppakamarin koulutustilat, Kalevankatu 12, 2. krs, 00100 Helsinki / 13.04. ja 14.04.
Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 - koulutuksessa
• opit, miten ulkomailta Suomeen tulevan henkilön verotus tulee suorittaa
• kuulet, miten verotus toimii, jos Suomesta lähetetään henkilö ulkomaille
• perehdyt verovapaisiin ja verollisiin henkilökuntaetuihin
• kuulet, millä perusteilla työsuhde voidaan päättää ja miten irtisanomisajan
palkka maksetaan
• kuulet, miten lomautusajan palkka lasketaan
• kuulet, miten sairausajalta maksetaan palkkaa
• opit, miten perhevapaiden aikana palkanmaksu suoritetaan
• sinulla on mahdollisuus keskustella aiheisiin liittyvistä asioista
• sinua kouluttavat erittäin kokeneet asiantuntijat.
Kenelle:
Koulutus on hyödyllinen kaikille syvempää palkanlaskentaosaamista tarvitseville.
Asiantuntija(t):
Lakimies, VT Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
Toiminnallinen vastaava, OTK Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja, HM Tomi Peltomäki, Verohallinto
Ohjelma:
Ohjelma 1. päivä
8.45
Ilmoittautuminen ja aamiaistarjoilu
9.00
Sairauspoissaolot
• poissaoloperuste
• palkanmaksu sairausajalta
• osasairauspoissaolo
Perhevapaat
• oikeus perhevapaisiin ja ilmoitusvelvollisuus
• palkanmaksu perhevapaan ajalta
Muut poissaolot
• lyhyet tilapäiset poissaolot
• opintovapaa

Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari
Työsuhteen päättyminen ja sen yhteydessä maksettavat korvaukset
• työsuhteen päättymistavat
• irtisanomisajan palkka
• sopimukset työsuhteen päättyessä – ns. kultainen kädenpuristus
• odotusajanpalkka
• vahingonkorvaus ja korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä
Lomautus ja palkanmaksu
• lomautus ja muut samanaikaiset poissaolot
• työsuhteen päättäminen lomautusaikana
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
15.30
Ensimmäinen päivä päättyy
Tarjoilut
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00. Lounas klo 12.00-12.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ohjelma 2. päivä
8.45
Aamiaistarjoilu
9.00
Veronalaiset henkilökuntaedut
Luontoisedut palkanlaskennassa
• asunto-, auto-, ravinto- ja puhelinedut, työsuhdematkalippu
• edut, joiden arvoa Verohallinto ei ole vahvistanut
Verovapaat henkilökuntaedut
• työpaikkaterveydenhuolto, henkilökunta-alennukset, virkistys- ja
harrastustoiminta, lahjat, sairaan lapsen hoito, tietoliikenneyhteys
• työasut ja koulutus
Kansainväliset tilanteet palkkahallinnossa
• ulkomaantyöskentelyn verotus
• ulkomailta Suomeen tulevan verotus
• työnantajamenettely Suomessa
• työntekijän velvollisuudet
Toiminnallinen vastaava Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö
Oikaisulautakunnan johtava puheenjohtaja Tomi Peltomäki, Verohallinto
15.30
Tilaisuus päättyy
Tarjoilut
Kahvit klo 8.45, 10.15 ja 14.00. Lounas klo 12.00-12.30

Hinta:
Jäsenetuhinta: 750,00 € + alv 24 %
Normaalihinta: 950,00 € + alv 24 %
Hintaan sisältyy:
Hintaan sisältyy koulutus, materiaali ja ohjelman mukaiset tarjoilut.
Yhteystiedot:
09 2286 0360, asiakaspalvelu(at)kauppakamarinkoulutus.fi
Peruutusehdot:
Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa ennen tilaisuutta
maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 %
osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta ja sen jälkeen perimme
osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Peruutukset kirjallisesti.
Oikeudet muutoksiin:
Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.

