Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2020?
05.12.2019
PROTO Avastustehas, Noblessneri valukoda, Peetri 10, Tallinn
Iga uus aasta toob kaasa väiksemaid ja suuremaid seadusemuudatusi, mis mõjutavad ettevõtlust
ning raamatupidamist. Et raamatupidaja saaks oma igapäevatööd teha südamerahu ja
kindlustundega, et oskab muutunud olukorras arvestust pidada parimal võimalikul viisil ning ettevõtte
juhtidele korrektset nõu anda, korraldab raamatupidaja.ee taas traditsioonilise seminari „Mis muutub
raamatupidaja töös aastal 2020?“
Seminaril käsitletakse järgnevaid teemasid:
-

Käibemaksumuudatused 2020

-

Pensionireform

-

Töö- ja puhkusetasude ning hüvitistega seotud muudatused

-

Piiriülesed tehingud ning maksuhalduri teavitamise kohustus

-

Majandusaasta lõpetamisega seonduvad teemad

-

Suuremad ja väiksemad muudatused, vaade tulevikku

Traditsiooniliselt pakume talvisel seminaril võimalust lisaks muudatustele arvestusvaldkonnas avastada ka teisi põnevaid valdkondi. Kui
eelmisel aastal külastasime tervisehoiumuuseumi, siis sel aastal on osalejatel on võimalus külastada fantaasiamaailma, mis avab
sajandite tagused suured teadusavastused ning sisaldab unikaalseid prototüüpe, millele moodsaim 21. sajandi tehnoloogia on elu sisse
puhunud.

PROGRAMM
05.12.2019
09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 10:30

Tulumaksumuudatused 2020
Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

10:30 - 11:00

Mis saab pensionist?
Martin Rajasalu Luminor Pensions Estonia juhatuse liige
Otsus on tehtud, et inimesed saavad oma pensioniraha iseseisvalt investeerida. Vaatame üle, kuidas see kõik
hakkab välja nägema ning milliste valikute ette seab see töötajad aga ka tööandjad?

11:00 - 11:30

Agent/töötaja – püsiva tegevuskoha laiem tõlgendus

Verner Silm Rödl & Partner Advokaadibüroo maksuadvokaat
Paljud Eestis tegutsevad välisettevõtted on siin palganud kohalikke töötajaid, kes vastutavad siinse turu eest
ja viivad ellu ettevõtte äritegevust. Olukorras, kus töötaja viib ellu välismaise äriühingu peamist
majandustegevust, peab olema arusaadav, et välismaisel äriühingul on tekkinud või on tekkimas püsiv
tegevuskohta Eestis.

11:30 - 12:00

Töötajate, töötasude ja hüvitistega seotud muudatused
Jaanika Reilik-Bakhoff Advokaadibüroo LMP advokaat

12:00 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:30

Käibemaksumuudatused 2020
Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja
Nõudmiseni varu mõiste KMSis. Aheltehingute maksustamine alates 2020. Kreeditarve kavandatavad
muudatused. Väiksemad muudatused KMSis.

13:30 - 14:15

Piiriülene maksuskeem või tavapärane äritegevus –
maksuhaldurit teavitama pead ikkagi?
Tanel Molok Advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat
Ka tavapärane piiriülene äritegevus võib 2020. aasta alguses jõustuvate seadusemuudatuste valguses olla
hoopis maksuskeem, mille sisu tuleb edaspidi maksuhaldurile karistuse ähvardusel ette kanda. Lisaks
maksunõustajatele võib see teavituse esitamise nõue mitmetel juhtudel kehtida ka ettevõtjatele, kes ise
piiriülestes tehingutes osalevad ega ole teadlikudki sellest, et nende igapäevased tehingud kujutavad endast
niinimetatud maksuskeemi. Räägime sellest, mis on need sihikule võetud maksuskeemid, kes on kohustatud
nendest maksuhaldurit teavitama ning kuidas peaks see teavitus välja nägema.

14:15 - 14:30

KOHVIPAUS

14:30 - 15:15

Laenude deklareerimine ja maksustamine
Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse
õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Laenu andmisel tuleb eristada äriõiguslikku piirangut ning maksuõiguslikku käsitlust. Äriseadustiku kohaselt
on laenu andmine osanikule ja juhatuse liikmele iseenesest küll keelatud (lubatud emaühingule kellega
moodustub kontsern, kui ei kahjustata võlausaldajate huve), kuid see reegel on nähtud ette võlausaldajate
kaitseks ning sellele ei saa üldreeglina maksuhaldur tugineda.
Maksuõiguslikult omab tähtust eelkõige intressi suurus ning see, kas laenu kavatsetakse tagasi maksta ning
kas selleks on ka võimalus. Intressi osas peab intress vastama turuintressile, mis sõltub laenu tingimustest.
Mitmete kohtulahendite kohaselt saaks maksuhaldur kvalifitseerida antud laenu kasumi jaotamiseks, kui kõiki
asjaolusid arvestades on selge, et laenu ei kavatsetagi kunagi tagasi maksta või selleks ei ole võimalust.

15:15 - 15:45

Kõik aastaaruannetest, uuendused ja ohukohad
Egle Vainula Elmek Accounting juhatuse liige, vandeaudiitor
Millele peaks aruande lugeja pilgu läbi pöörama rohkem tähelepanu majandusaasta aruande koostamisel nõuandeid praktilisest elust, võimalikud ohukohad eksimiseks. Kas on toimunud või tulemas muudatusi
taksonoomia vormides? Kas on toimunud või tulemas muudatusi Raamatupidamise Toimkonna juhendites?

15:45 - 16:00

Päeva lõpetamine
Marianne Lõhmus Seminaripäeva moderaator ja programmijuht, Äripäev AS

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

