Töötamine siin ja sealpool piiri
Välismaalase töötasu maksustamine Eestis
01.06.2022
Veebiseminar
Eesti ettevõtted palkavad aina enam inimesi, kes ei ela püsivalt Eestis ning kes töötavad Eesti
ettevõtja heaks kas välismaal või tulevad nad ajutiselt tööd tegema Eestisse. Seda trendi võimendab
tugevalt ka praegune sõjakriis Ukrainas.
Uued trendid töösuhetes ja töö tegemise viisides tekitavad aga terve rea küsimusi, maksuerisusi ja muid nüansse, millega peab tööandja
arvestama ja mida on vaja täpselt teada, et oluliste detailidega mitte eksida.
Veebiseminaril teeme need keerulised teemad klaariks ja leiame vastused järgmistele küsimustele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Millised on maksuaspektid ja mida kindlasti peab arvestama
Millal on isik mitteresident ja millal resident
Millisesse riiki laekuvad maksud
Kas peab kinni pidama ainult tulumaksu või tuleb maksta ka sotsiaalmaksu
Millistel puhkudel on välismaalasel võimalus teha tulust mahaarvamisi
Kuidas vältida topeltmaksustamist
Millised on renditöötaja maksustamise erisused jne.

Sisupunktid:
Piiriülene töötamine
Maksulepingud
Residendi ja mitteresidendi maksustamise erisus
Mitteresidendi töötasu maksustamine Eestis
Topeltmaksustamise vältimine ja residentsused
Tulu- ja sotsiaalmaksu tasumine piiriülesel töötamisel
Eestis töötavate välismaalaste, s.h. ukrainlaste tasude maksustamine
Kaugtöö (kodukontor) välismaal
Renditöötaja maksustamine
Välistulude deklareerimine Eestis
Veebiseminari viib läbi Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo
Veebiseminar toimub 1. juunil kell 10.00-11.30.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul peale toimumist.
Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari
keskkonda.
Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee.

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.

Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.

