Mzdy pre pokročilých (2-dňové školenie)
Termín a miesto konania: 19. -20. 9. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí
v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva
a mzdového účtovníctva.

Obsah seminára:
1. Štatutár
•
•
•
•
•
•
•
•
•

definícia štatutárov
zmluva o výkone pozície
pracovná zmluva
sociálne poistenie – pravidelný, nepravidelný príjem
výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného
kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy
zdravotné poistenie
daň z príjmov zo závislej činnosti
ročné zúčtovanie dane

2. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
•
•
•
•
•
•
•

definícia dohody
typy dohôd
uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
evidencia dochádzky dohodárov
zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy

3. Benefity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

definícia benefitov
typy benefitov
benefity z nákladov
používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
poskytnutie mobilného telefónu, notebooku
pracovný odev
stravovanie, pitný režim
vzdelávanie zamestnancov
dodatková dovolenka, dni voľna
zamestnanecké zvýhodnenia

4. Zrážky zo mzdy
•
•
•
•
•
•
•
•

zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
exekúcie
práva a povinnosti pri exekúcii
určenie čistej mzdy povinného
nepostihnuteľné časti mzdy
výpočet exekúcie
poradie zrážok
prednostné, neprednostné zrážky

•
•
•

zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku
daňové exekúcie
zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka

5. Cestovné náhrady
•
•
•
•
•
•

definícia pracovnej cesty
oprávnené osoby
tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia
zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia
použitie súkromného motorového vozidla
príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára

bez DPH

Členovia SKCú
100 eur
Verejnosť
130 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.

s DPH
120 eur
156 eur

Údaje pre platbu:
Číslo účtu:

SK33 0900 0000 0000 1148 2463

Variabilný symbol:
Poznámka pre prijímateľa:

1920092017
meno účastníka

Prihlásenie:
online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová

