Töötasud ja ettevõtte tulumaks
Maksuefektiivne majandamine

05. märts 2019
Kestus: 1 päev
Maksusüsteemi reguleerivad erinevad seadused, mis tagavad maksumaksjale pandud rahaliste
kohustuste täitmise seadusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel. Samas jätavad seadused
parajal määral tõlgendamis- ja vaidlemisruumi ning ettevõtte lõplik maksukoormus võib sõltuda
hoopis sellest, kui hästi juhid ja raamatupidajad maksuseadusi tunnevad.
Koolituse sihtgrupp
Raamatupidajad,
finantsjuhid ning
ettevõtete juhid, kes tegelevad oma ettevõttes töötasude ja tulumaksuga.
Koolituse eesmärk
on omandada teadmisi töötasude ja ettevõtte tulumaksu maksustamise põhimõtetest ning viia ennast kurssi viimaste aastate muudatustega.
Koolituse tulemusena
osaleja teab Eesti tulumaksuseaduse olemust,
oskab hinnata milliseid väljamakseid/kulusid tuleb maksustada,
eristab aktiivset ja passiivset tulu ning
oskab valida ettevõtte jaoks kõige maksuefektiivsemad võimalused.
Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, näidisülesannete lahendamise ja harjutamise kaudu. Tunnistuse väljastamise eelduseks on
koolitusel osalemine terves mahus.
Koolituse läbiviimise põhimõtted
Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele järgneb teoreetiline ja praktiline
teema avamine, mille käigus lahendatakse ülesandeid ja arutatakse kaasusi.
Iga osaleja saab kaasa informatiivsed koolitusmaterjalid, mida pärast koolitust tööl abivahendina kasutada.
Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.
Koolituse kestvus on 8 akadeemilist tundi.

AJAKAVA
05.03.2019
09:45 - 10:00

Kogunemine
Koolitus toimub Äripäeva Akadeemias, aadressil Vana-Lõuna 39/1, Tallinn.
Ümbritsevatel tänavatel on kesklinna parkimistsoon. Majast 350 meetri kaugusel asub Europarkla (VanaLõuna 17), kus parkimistasu on 2 EUR/ päev.

10:00 - 11:30

Füüsilistele isikutele tehtavate väljamaksete maksustamine
• Aktiivse ja passiivse tulu määratlus
• Erinevate tululiikide maksustamise põhimõtted
• Väljamaksed, mis ei kuulu maksustamisele
• Sotsiaalmaks, s.h sotsiaalmaksu miinimumkohustus
• Töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksed
• Töötamise register
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

Erisoodustused
• Erisoodustuste mõiste ja olemus
• Lähetus
• Töötervishoid
• Sõidukite maksustamine
• Muud erisoodustused
Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

Kingitused, annetused, vastuvõtukulud
• Kingitused, s.h reklaamkingitused
• Annetus vs. sponsorlus
• Kingitused ja üritused oma töötajatele
• Mida loetakse vastuvõtukuluks
• Kuidas maksustada motivatsiooniüritusi
Kasutatavad meetodid: loeng, arutelu

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

Dividendide jm kasumieraldiste maksustamine
• Tulumaks dividendi väljamaksmisel, muudatus 2019
• Dividendi tulumaksu soodustused
• Millal esitada TSD lisa 7 ja INF 1
• Omakapitali arvestus
• Muud väljamaksed kasumist ja nende maksustamine
• Dividend vs töötasu
• OÜ-tamine
Kasutatavad meetodid: loeng, näidisülesannete lahendamine, arutelu

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil
põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui
teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust
samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele.
Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.
Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.

