Käibemaksukohustus ning kauba ja teenuse käive
Kestus: 1 päev
Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)
Koolitus keskendub käibemaksuarvestuse alustaladele ning selgitab põhjalikult käibemaksukohustuse
nõudeid ja piiranguid. Käibemaksuarvestuse aluseks on korrektne teenuse ja kauba tõlgendus ning
käibe tekkimise asukoha määramine. Viimane põhjustab rohkelt kohtuvaidlusi, mida koolitusel ka
lähemalt vaadatakse.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske
vältida.
Koolituse tulemusena osaleja:
tunneb käibemaksukohustuse tekkimise aluseid;
teab kauba ja teenuse käibe tekkimise erisusi ning oskab määrata käibe tekkimise asukohta;
teab, kuidas maksustatakse omatarvet ning mida ei loeta käibeks;
tunneb rahvusvaheliste kauba- ja teenuse müügi käibemaksuarvestuse reegleid;
on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.
Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste
paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega
iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane
juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.
Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja testide tegemise abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel
osalemine terves mahus.
Maht: 8 akadeemilist tundi
Koolitusel osalejatel on võimalik osta soodushinnaga Tõnis Ellingu 2019. aastal ilmunud raamat "Käibemaks. Üldistest põhimõtetest kuni
aktuaalse kohtupraktikani".
* Koolitus on osa Äripäeva käibemaksukoolist. Käibemaksukooli eesmärk on tutvustada osalejatele käibemaksuseaduse suurimaid
ohukohti ja selgitada, kuidas käibemaksuseaduse muudatuste valguses vältida maksuriske. Käibemaksukooli koolituspäevi on võimalik osta
eraldi või ühe paketina.
Äripäeva käibemaksukooli hind on 22% soodsam kui koolituspäevade hinnad eraldi ostes.
Äripäeva käibemaksukool: 1375 € (+km)
Üksiku koolituspäeva hind: 439 € (+ km)

AJAKAVA
09:30 - 09:45

Kogunemine ja tervituskohv

09:45 - 11:30

1.Käibemaksukohustuse tekkimise alused
• Käive ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus
• Kauba ja teenuse käibe eristamine
• Kombineeritud käive
• Mitteresidendi registreerimiskohustus
• MTÜ ja KOV ettevõtlus
Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. Kauba käive
• Kauba mõiste ja käibemaksuga maksustamine
• Rahvusvahelised kaubatarned
• Kauba käibe tekkimise koha määramine
• Kauba käibe tekkimise aja määramine
• Kauba omatarbe maksustamine
• Kauba käibeks mitte loetavad tehingud
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. Teenuse käive
• Teenuse mõiste ja käibemaksuga maksustamine
• Rahvusvahelised teenused
• Teenuse käibe tekkimise põhireegel
• Teenuse käibe tekkimise erireeglid
• Kaupade ja teenuste kombineeritud käive
• Teenuse käibeks mitte loetavad tehingud
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. Kauba ja teenuse käibe kaasused
• Kauba tekkimise koha määramine
• Teenuse käibe tekkimise kohe määramine
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine ja test

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.

