Käytännönläheinen koulutustilaisuus:
Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Koulutuksessa käsitellään verovapaita matkakustannusten korvauksia
rakennusalan ja rakentamiseen liittyvien alojen näkökulmasta. Jos verovapaa
korvaus katsotaan verotarkastuksessa palkaksi, yritykselle voidaan määrätä
maksettavaksi palkan sivukulut ja ennakonpidätykset jälkikäteen jopa viideltä
vuodelta. Koulutuksessa aihetta käsitellään seikkaperäisesti käytännön
esimerkkien avulla. Vastaamme kaikkiin kysymyksiisi. Koulutuksen jälkeen osaat
itse ratkaista matkakustannusten korvauksiin liittyvät ongelmat.

Paikka ja aika
Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki
Keskiviikko 20.2.2008 kello 9.00 – 16.00
Hinta
350 euroa + alv 22%.
Hintaan sisältyy koulutusmateriaali, aamu- ja
iltapäiväkahvi sekä lounas.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Puh. 010 773 5840
Sähköposti: veropro@veropro.fi
Peruutusehdot
Peruutus maksutta 7 päivää ennen koulutuksen alkua.
Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 %
hinnasta.

Veropro Oy

Radiokatu 20
00240 Helsinki

Kouluttaja
OTK Juha Ylätalo on toiminut aikaisemmin mm.
veroasiantuntijana yritysverotoimistossa. Lisäksi hän on
avustanut asiakastaan verovapaisiin korvauksiin
liittyvässä asiassa Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Viimeisen vuoden aikana koulutuksiin on osallistunut yli
sata henkilöä eri rakennusalan yrityksistä.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu yrityksen talous- ja
henkilöstöasioista vastaaville.
Olemme saaneet koulutuksesta erinomaista palautetta.
Koulutus on antanut osallistujille selkeän kokonaiskuvan
rakennusalan matkakustannusten korvauksista.
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Ohjelma

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Perehdyt koulutuksessa rakennusalan verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin. Käymme
perusteellisesti läpi käytännön esimerkkejä. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös osallistujien
kysymysten läpikäynnille. Koulutuksen jälkeen verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin
liittyvien ongelmien ratkaisu ei tuota sinulle vaikeuksia!

Peruskäsitteet
• varsinainen työntekemispaikka
• erityinen työntekemispaikka
• erityisala
• liikkuva työ
• työmatka
Milloin rakennuskohteessa työskentelevä putki-, sähkö- tai muuta asennustyötä tekevä henkilö työskentelee
erityisalalla eikä päivärahaa saa maksaa verovapaasti?
Milloin teollisuusalue tai telakka on työntekijän varsinainen työntekemispaikka?
Korvaukset ja verovapauden edellytykset
• päiväraha
• ateriakorvaus
• kilometrikorvaus
Voiko päivärahaa maksaa kaavamaisesti vuoden jokaiselta työpäivältä? Mitä siitä voi seurata?
Työehtosopimusten ja verolainsäädännön ristiriidat
• työehtosopimuksen mukainen korvaus päivittäisistä matkakustannuksista
• komennusmiesten jälkiverotus ja luottamuksensuojaperiaate
Miten komennusmiestyöryhmän muistion ehdotukset vaikuttavat verotukseen?
Uusi tuloverolain 72a §
• kahden ja kolmen vuoden säännöt työmatkan tilapäisyyden rajana
• säännöksen hyödyt ja haitat
Verotarkastus
• verotarkastuksessa tutkittavat asiat
• toimenpiteet jälkiverotustilanteessa
Verottajan ennakkoratkaisu tulevasta verotuksesta
• ennakkotieto ja ennakkoratkaisu
• ennakkoratkaisun hakeminen
Vähennykset työntekijän verotuksessa

• erot erityisalan työntekijöiden, liikkuvaa työtä tekevien ja muiden verotuksessa
Vuosi-ilmoitus

• kustannusten korvausten ilmoittaminen työnantajan vuosi-ilmoituksella
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