Mis muutub raamatupidaja töös 2022?
15.12.2021
Filmimuuseumi avastuskeskus Maarjamäel, 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 konverentsi „Mis
muutub raamatupidaja töös aastal 2022?“

Konverents on suunatud:
raamatupidajatele
finantsjuhtidele
arvestusvaldkonna spetsialistidele
ettevõtjatele, kes peavad strateegilistes otsustes arvestama raamatupidamise ja maksuvaldkonna nüansse.
Praktilise ja põhjaliku muudatustele suunatud konverentsi käigus saad ülevaate maksumuudatustest ning nüanssidest, millega
raamatupidaja peab kursis olema.
Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja
sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.

PROGRAMM
15.12.2021
09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 - 09:35

Konverentsi avamine ja moderaatori tervitussõnad
Marianne Lõhmus Moderaator

09:35 - 10:00

Hommikune ärataja
Veikko Täär Näitleja

10:00 - 10:30

Käibemaksumuudatused
Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja
Käibemaksuseadus on üks keerukamaid ja pidevas muutuses olev maksuseadus. Kordame üle käesoleval
aastal jõustunud käibemaksuseaduse muudatused, nendega seotud esimesed õppetunnid ja uurime
missugused muudatused on lähiajal plaanis.

10:30 - 11:00

Planeeritavad töölepinguseaduse muudatused
Alice Salumets Rödl & Partner Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner
Vaatame, missuguseid muudatusi toob Eesti töölepinguseadusesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi (EL) 2019/1152 üle võtmine.

11:00 - 11:15

KOHVIPAUS

11:15 - 11:45

Muudatused audiitorkontrollis
Janno Hermanson PricewaterhouseCoopers´i juhtivautiitor
Missugused muudatused toob finantsaruandlusesse ja audiitorkontrolli aasta 2022? Peatume
tegevusaruannete audiitorkontrollil, ESEF aruande koostamise ja auditeerimise nõuetel, pakendiaruandluse
seaduse ja seonduva audiitorkontrolli muudatustel, börsiettevõtete juhtkonna tasude kontrollil ning
rohepöördel ja kaasneval ESG aruandlusel.

11:45 - 12:15

Äriseadustiku muudatused
Marko Saag Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse
õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

12:15 - 12:45

Ettevõtte tulumaksust maksuhalduri silme läbi
Madis Laas Maksu- ja Tolliameti kapitali töögrupi juhtiv maksuaudiitor
Teeme ülevaate Maksu- ja Tolliameti jaoks olulisematest ettevõtte tulumaksu teemadest. Puudutame
dividendidega seonduvad, räägime omakapitali sisse- ja väljamaksetest ning varjatud kasumieraldistest ning
laenude deklareerimisest. Puudutame ka rahvusvahelist infovahetust, mis on viimaste aastatega ettevõtte
tulumaksus saanud järjest aktuaalsemaks.

12:45 - 13:30

LÕUNA

13:30 - 14:00

Äriregistri muudatused
Kersti Rätsep Klienditoe talituse juht, Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Sel aastal rohkelt tähelepanu saanud Äriregister on läbi teinud uuenduskuuri. Missugused muudatused on
ootamas ees, milliseid praktilisi võimalusi Äriregister pakub ning vähetuntud nipid, mis kasutamise
lihtsamaks muudavad.

14:00 - 14:30

Uued digilahendused raamatupidajatele
Tõnis Kask Merit Tarkvara tegevjuht
Erinevad digitaalsed lahendused aitavad igapäevaselt muuta raamatupidajate tööd lihtsamaks. E-arved, XBRL

failid ja aruannete saatmine maksuametile on alles algus - vaatame, missuguseid arendusi on viimasel ajal
lisandunud ja mis on lähiajal tulemas.

14:30 - 15:00

Praktiline kogemus: Kuidas leida sobivaim programm?
Ulvi Tallo Grow Finance partner
2021. aasta on toonud Raamatupidamisbüroole Grow Finance palju muutusi. Kasv, ühinemine Pallas ja
Partneritega ning uue kontori avamine on vaid mõned koroonaperioodi märksõnad. Tänaseks on Grow
kasvanud Eesti suurimaks raamatupidamisbürooks, keda kirjeldavad paberivabadus ja innovaatiliste
lahenduste pooldamine. Kuulame, mis programme mitmekülgse kliendiportfelliga ettevõte kasutab,
missugused on erinevused ja millele programmi valimisel tähelepanu pöörata?

15:00 - 15:30

Majandusaasta aruanne 2021 – Oluline teada!
Egle Vainula Elmek Accounting juhatuse liige, vandeaudiitor
Peagi on aeg käesoleva aasta kokkuvõteteks ning aastaaruannete koostamiseks. Millele tuleks sel aastal
erilist tähelepanu pöörata ja missuguste nüanssidega peab arvestama?

15:30 - 15:35

Konverentsi lõpetamine ja tänusõnad
Marianne Lõhmus Moderaator

15:35

NÄITUSE KÜLASTAMINE
Kõigil osalejatel on võimalus külastada filmimuuseumi, mis tutvustab filmitegemise protsessi ja Eesti kino
ajalugu ning säilitab ja tutvustab filmipärandit.

TOETAJAD

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.
Veebikonverentsi materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?
- Immuniseerimist või läbipõdemist tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

