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27. jaanuar 2011 Swiss&#333;tel Tallinn konverentsikeskuses
Koolituse eesmärk on anda ülevaade muudatustest maksuseadustes, seda koos praktiliste näidete
ja soovitustega. Käsitletakse kõiki olulisi maksumuudatustega seonduvaid aspekte, muu hulgas:
Käibemaksumuudatused 2011, kus selgitame, mis muutub alates 1. jaanuarist 2011
käibemaksuseaduses. Käsitlemisele tulevad kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord,
pöördmaksustamine kinnisvarale ja vanametallile, muudatused piiiriüleste tehingute aruandluses
(vorm VD ja VDP) ja käibedeklaratsioonis, teenused välisklientidele, jne. Kõigist neist muudatustest
annab ülevaate ja vastab küsimustele PwC maksukonsultant Ain Veide. Tulumaksumuudatused
2011, kus selgitame, mis muutub alates 1. jaanuarist tulumaksuseaduses. Käsitlemisele tulevad
muudatused nii üksikisiku tasandil (investeerimiskonto, eluaseme müük, elatis, krediidiasutuste
intressid, 2010. aasta tuludeklaratsioon jne) kui ka mitteresidente ja äriühinguid puudutavad
muudatused (seotud isikute mõiste, osalusoptsioonide maksustamine, püsiva tegevuskoha mõiste,
jne). Lisaks räägitakse ka eesootavatest muudest lähituleviku muudatustest, aktuaalsetest
maksuprobleemidest ning kohtupraktikast. Kõigest sellest annab ülevaate ja vastab küsimustele dr.
iur. Lasse Lehis, Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent, Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse
liige. Siirdehinnad 2011, kus selgitame, mis muutub siirdehindade arvestuses. Anname ülevaate,
keda loetakse alates 1.jaanuarist maksumõistes omavahel seotud isikuteks. Samuti räägime, millele
maksuhaldur siirdehindade kontrollimisel tähelepanu pöörab ning kuidas maandada siirdehindade
maksuriske. Kõigist neist teemadest annab ülevaate ja vastab küsimustele PwC maksukonsultant
Hannes Lentsius. Maksukontroll 2011, kus selgitame maksukontrolli iseärasusi ja võimalusi
vaielda maksuhalduriga nii tava- kui ka kohtupraktika valguses. Uurimispõhimõte,
kaasaaitamiskohustus, korduva revisjoni keeld, deklaratsioonide parandamine, maksu- ja
vastutusotsused, eriarvamuse, vaide või kaebuse esitamine. Teemad toob Teieni ning vastab
küsimustele Eversheds ja Ots Co vandeadvokaat, Toomas Pikamäe. Kõik teemad leiavad
käsitlemist eluliste näidete varal. Teid huvitavate probleemide käsitlemiseks saate eelnevalt
lektoritele küsimusi saata e-kirjale: koolitus@ee.pwc.com Lektoriteks on oma ala parimad
asjatundjad nii PwC-st kui mujalt: Ain Veide, Hannes Lentsius, Lasse Lehis ja Toomas
Pikamäe. Soodusregistreerumine koolitusele kestab: Soodushind kuni 26.jaanuarini 150
EUR (2347 EEK), PwC klientidele ja EML liikmetele 135 EUR (2112 EEK). Osalemistasu kohapeal
tasudes 190 EUR (2973 EEK), PwC klientidele ja EML liikmetele 165 EUR (2582 EEK). Hind
sisaldab koolitusmaterjale, lõunasööki ja kohvipause. Hindadele lisandub käibemaks. Osaledes
mitmel PwC koolitusel, kehtivad erinevad hinnasoodustused. Iga järgmine koolitus või iga
järgmine osaleja samast ettevõttest või samast kontsernist annab 10% täiendavat soodustust.
Seega, registreerudes kas 2-le koolitusele või kahekesi ühest ettevõttest / kontsernist, kehtib teisele
koolitusele või teisele osalejale 10% soodustus;registreerudes kas 3-le koolitusele või kolmekesi
ühest ettevõttest / kontsernist, kehtib kolmandale koolitusele või kolmandale osalejale 20%
soodustus;registreerudes kas 4-le või enam koolitusele või neljakesi (või enam) ühest ettevõttest /
kontsernist, kehtib neljandale või enam koolitusele või neljandale (või enam) osalejale 30%
soodustus. Mida rohkem tarkust omandad, seda soodsam Ta on. Registreerumine telefonil
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6141 800 või e-kirjaga koolitus@ee.pwc.com
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