Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid
Kestus: 1 päev
Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
2019 aastal jõustusid olulised käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad rahvusvahelisi
kaubatehinguid. Muutusid kauba ühendusesisese käibe tõendamise ja deklareerimise reeglid, juurde
tuli kauba üle piiri toimetamise lihtsustatud kord.
Käibemaksukooli neljandal päeval antakse ülevaade muudatustega kaasnevatest probleemidest ja
erinevate rahvusvaheliste kaubatehingute maksustamisest ning võimalikust teises riigis
käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustusest.

Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.
Koolituse tulemusel osaleja:
tunneb käibemaksuarvestuse erisusi ühendusesisese käibe ning kolmandate riikidega tehingute tegemisel;
oskab rahvusvahvusvahelisi tehinguid kajastada, tõendada ning pöördmaksustada;
valdab rahvusvaheliste tehingute erikordasid;
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.Ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
• Kaugmüük
• Ühendusesisene käive
• Ühendusesisese käibe tõendamine

• Aheltehingud
• Nõudmiseni varu mõiste ja maksustamine
Kasutatavad meetodid: Loeng

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

2. Tehingud kolmandate riikidega ja eksport/import
• Eksport ja ekspordi tõendamine
• Import
• Maksuvaba import
• Teenused väljaspoolt Euroopa Liitu
• Laiendatud pöördmaksustamise kohustus
Kasutatavad meetodid: Loeng

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

3. Käibemaksu eriskeemid
• Tehingud NATO ja Euroopa Liidu institutsioonidega
• Kasutatud kauba edasimüügi erikord
• Elektroonilielt osutatavad teenused ja MOSS erikord
Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

4. Kaasusülesanded rahvusvaheliste tehingute ja eriskeemide
kohta
• Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine
• Kasutatud kauba erikord
Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

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.

