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pořádá jednodenní seminář na téma

MZDOVÁ ÚČETNÍ

- HOTEL UNO ÚSTÍ NAD ORLICÍ – 4 DENNÍ SPECIÁLKA PRO ZAČÍNAJÍCÍ
A MÍRNĚ POKROČILÉ (PODZIM 2020)
Datum a místo
		
konání:		

14. a 15. ŘÍJNA a 12. a 13.LISTOPADU 2020
od 9,00 do 15,00 hod.
HOTEL UNO v Ústí nad Orlicí (Kongresový sál)

Určeno pro:
• pro začínající mzdové účetní
• pro mzdové účetní, které mají na starost celou mzdovou agendu
včetně personalistiky ve společnosti, firmě, u podnikatele
• pro mzdové účetní z praxe, které potřebují získat jistotu pro svou
práci
Cílem semináře je seznámit účastníky s personalistikou firmy,
s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících.
Příklady k výpočtům jsou z praxe a určitě se budou hodit účastníkům
pro jejich další práci. Posluchači obdrží k semináři podrobné písemné
materiály lektorky.

OBSAH:
- vznik, změny a skončení pracovního poměru,
- náležitosti pracovní smlouvy,
- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- harmonogram prací v mzdové účtárně, povinnosti zaměstnavatele,
- dovolená před a po novele Zákoníku práce
- základní mzdové výpočty,
- průměrný výdělek, příplatky a náhrady mzdy, dovolená
- zálohová a srážková daň, daňové slevy, daňové zvýhodnění,
- roční zúčtování daně,
- zdravotní pojištění,
- sociální a nemocenské pojištění, náhrada mzdy za DPN (dočasná pracovní neschopnost),
- důchodové pojištění, ELDP (evidenční listy důchodového pojištění),
- zákonné pojištění zaměstnavatele,
- srážky ze mzdy,
- jednoduché příklady na zpracování mezd, příplatky a náhrady, odvody z mezd,
- přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a nemocenskému pojištění,
- vyplnění ELDP,
- příklad na výpočet srážek ze mzdy,
- novinky a změny v roce 2020.

přednášející:		 ING. OLGA KRCHOVOVÁ – DAŇOVÁ PORADKYNĚ, ODB.PORADKYNĚ NA MZDOVOU A PERSONÁLNÍ PROBLEMATIKU, BRNO
cena seminKč 		
7.000,- (včetně 21 % DPH).
		
V ceně semináře je zahrnuto DPH, dopolední a odpolední coffee break, písemné materiály k projednávanému tématu.
		
Při provedení platby do 20.září bude cena vložného ve výši Kč 6.000,- /sleva ve výši Kč 1.000,-/.
		
Počet účastníků semináře je omezen na počet 40 účastníků.
		
Přihláška je závazná a kurzovné nelze z organizačních důvodů při neúčasti přihlášeného vracet.
		
Organizace může na místo přihlášeného účastníka vyslat náhradníka.
upozornění: 		
Kurzovné prosím uhraďte na náš účet číslo 1320345379/0800, pod VS 1410.
		
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na naši adresu do 8. října 2020.
		
Přihlášku lze zaslat i faxem. Vaši přihlášku nepotvrzujeme.
		
Informovat Vás budeme pouze v případě neuskutečnění semináře.
		
		
závaznou přihlášku zašlete na výše uvedenou adresu

Závazná přihláška na seminář:

č. 1410

„MZDOVÁ ÚČETNÍ...“

Jméno a příjmení:

funkce:

Jméno a příjmení:

funkce:

Obchodní jméno a adresa:
PSČ:
Účastnický poplatek pro

účastníků v částce

byl uhrazen dne:

z účtu:

IČO:		

DIČ:

telefon (včetně předvolby):

e-mail:

Kč

razítko, podpis

