Mis muutub raamatupidaja töös 2021?
16.12.2020
Fotografiska, Telliskivi 60a/8, 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 2021?“
Seminar on suunatud:
raamatupidajatele
finantsjuhtidele
arvestusvaldkonna spetsialistidele
ettevõtjatele, kes peavad strateegilistes otsustes arvestama raamatupidamise ja maksuvaldkonna nüansse.
Praktilise ja põhjaliku muudatustele suunatud seminari käigus saad ülevaate maksumuudatustest ning nüanssidest, millega raamatupidaja
peab kursis olema. Lisaks käibe- ja tulumaksumuudatustele vaatame üle muutused tööturuteenustes, uuendused pensionisüsteemis ning
ettevõtte osade võõrandamise ja pankrotiga seotud muudatused.
Aastalõpu seminar toimub igal aastal tavapärasest põnevamas asukohas, sel aastal koguneme rahvusvaheliselt tunnustatud
kunstikeskuses Telliskivis - Fotografiskas.
Kõigil osalejatel on võimalus päeva jooksul või peale seminari külastada näitusteala. Hetkel on saalides kolm näitust - Erik Johansson
"Ääretagused paigad", Alex Prager "Tere tulemast koju" ning Anders Petersen "Lehmitzi värvid".

PROGRAMM
16.12.2020
09:00 - 09:30

Hommikukohv ja registreerimine

09:30 - 10:00

Majandusaasta aruanne 2020
esineja kinnitamisel

10:00 - 10:30

2020 aastaaruanne: millal tuleb viia läbi vara väärtuse test ja
kuidas seda korrektselt teha?
Mikk Mägi Finantsnõustamise valdkonna juht, Grant Thorton Baltic
Mart Nõmper Vandeaudiitor ja ärinõustamisfirma Grant Thornton Balticu partner
Anname ülevaate, millistel ettevõtetel ja millisel juhul on vaja vara väärtuse teste teha, toome praktilisi näiteid
kuidas teste läbi viia ja vormistada ning hoiatame enamlevinud vigade eest!
Kaasa praktiline juhend, mille abil vara väärtuste teste läbi viia.

10:30 - 11:00

Võõrtööjõud ja renditööjõud: võimalused, piirangud ja ohud

Verner Silm Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat
Uue jõustunud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eesmärk on ajakohastada välismaalaste Eestis
elamist, töötamist ja õppimist puudutavat regulatsiooni, viia seadus rohkem kooskõlla praktiliste vajadustega
ja kaotada seaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohad. Samuti sooviti seadust täpsustada, et vältida
väärtõlgendusi, eriti seoses renditööjõuga.
Vaatame üle võõrtööjõuga seonduvad muudatused, piirangud ja ohukohad.

11:00 - 11:30

Töötukassa võimalused väljaõppe toetamisel
Karin Andre Eesti Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonnajuhataja
Kui keegi kaalub, kas tasub töötajate väljaõppesse investeerida, siis tasub alati mõelda, mis juhtub siis kui
töötajasse ei investeeri ja kõik jätkub nii nagu siiani. Kevadine eriolukord näitas, et tuleb kiirelt kohaneda,
kuidas aga toetada oma töötajaid uute oskuste arendamisel ja millist tuge saab pakkuda töötukassa, sellest
sel korral räägimegi.

11:30 - 12:00

Pensionisüsteemi uuendused
Kristiina Selgis Sotsiaalministeeriumi pensionipoliitika juht
Töötaja tuleb sinu juurde ja ütleb: „Olen kuulnud, et pensionitega käib mingi trall, kas sa oskad mulle öelda,
mida ja millal ma pean tegema?“. Selleks, et saaksid teda juhendada, annan sulle ülevaate pensionisammaste
muudatustest ja tutvustan pensioni planeerimise etappe ning abivahendeid.

12:00 - 12:45

LÕUNA

12:45 - 13:30

Maksumuudatused 2021
Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant

13:30 - 14:15

Käibemaksumuudatused 2020 ja 2021
Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja
COVID 19 mõjude tulemusel lükkusid 2021. aasta algusesse planeeritud käibemaksumuudatused pool aastat
edasi. Muudatused tulenevad käibemaksudirektiivi muudatustest, mis peaksid maksumaksjate tegevust
edaspidi reguleerima kogu Euroopa Liidus.
Muudatused ootavad ees peaasjalikult rahvusvahelises kaubanduses ja piiriüleste teenuste osutamisel.
Muudatused puudutavad nii postipakkide maksustamist, kui ka kaugmüügi regulatsiooni. Arvestada tuleb
sellega, et oluliselt Laieneb MOSS erikorra kasutusala. Lisaks on plaanitud lõpuks jõustada ka
maksumaksjate poolt kaua oodatud kreeditarvete muudatus.

14:15 - 14:30

KOHVIPAUS

14:30 - 15:15

Negatiivse omakapitali taastamise võimalused
Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse
õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Kui esitada äriregistrile negatiivse omakapitaliga aruanne, tuleb varsti registrist kiri, kus juhitakse sellel
tähelepanu ja kohustatakse omakapitali seadusega ettenähtud nõuetele vastasusse viima. Kui negatiivse
omakapitali taastamiseks midagi ette ei võeta, võidakse äriühing kohtumäärusega ÄS § 203 alusel lõpetada.
Missugused on võimalused negatiivse omakapitali taastamiseks ning nende maksuõiguslikud nüansid?

15:15 - 15:45

Muudatused ettevõtte osade müügil ja pankrotiseaduses
Siim Maripuu Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat
Selle aasta jooksul – mais ja augustis – jõustus hulk pikalt kavandatud muudatusi seoses osaühingute osade
võõrandamisega. Uued võimalused avavad uusi võimalusi, kuid nende kasutamine sisaldab ka riske.

15:45 - 16:00

Seminari lõpetamine

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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.

