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POZVÁNKA

Téma: AKTUÁLNE PANDEMICKÉ NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI

Dátum konania: 13. november 2020

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 14:00 hod.

Lektor: RNDr. Jozef Mihál
V rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny.
Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA
s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické
poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej
činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a
školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo
mzdového účtovníctva.

V súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu vám prinášame pod
vedením RNDr. Jozefa Mihála opäť súhrn toho najdôležitejšieho v oblasti
pracovného odvetvia.

V rámci obsahu webinára priblížime aktuálny stav projektu „Prvá pomoc" a
povieme si, aké novinky boli prijaté na jeseň tohto roku. V kontexte
pandemickej situácie sa dozviete aj ďalšie praktické informácie, napr.
dokedy je náhrada mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa znížená
na 80 % alebo ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou
opatrení č. 1, 3A a 3B.

Našej pozornosti neujdú ani zmeny v dôchodkoch od 1. januára 2021,
pričom si povieme, či sa oplatí aj naďalej živnostníkom či iným samostatne
zárobkovo činným osobám pri takto nastavenej legislatíve platiť vyššie
odvody, ako je stanovené minimum.

Vzhľadom na to, že nový rok sa pomaly blíži, sústredíme sa aj na novinky v
Zákonníku práce, ktoré v januári a následne v marci zavádzajú zmeny v
mzdových podmienkach, rozširujú možnosti vyplácania finančných
príspevkov na stravovanie a upravujú tiež pravidlá dovolenky zamestnancov
vo veku do 33 rokov.

Chýbať nebude tiež prehľad o zmenách pri ročnom zúčtovaní preddavkov
na daň za rok 2020 alebo prierez podmienkami a výškou novej dávky pre
tehotné zamestnankyne.

Program: Projekt "Prvá pomoc" počas druhej vlny Korony
 aktuálny stav projektu, novinky prijaté na jeseň, vyplácanie príspevkov

na podporu udržania pracovných miest v druhej polovici roka 2020 a
výhľad na rok 2021

 ako získať čo najvyšší príspevok vhodnou kombináciou opatrení č. 1,
3A a 3B

Zákonník práce v čase núdzového stavu a mimoriadnej situácie
 dokedy je náhrada mzdy pri prekážkach na strane zamestnávateľa

znížená na 80%?
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 predlžovanie pracovných zmlúv na dobu určitú v čase pandémie

Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. januára 2021
 nová minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 nové príplatky ku mzde
 zmeny pri 13. a 14. plate

Očakávané zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021
 dovolenka zamestnancov vo veku do 33 rokov
 zmeny pri homeworkingu
 rozšírenie možností vyplácať finančný príspevok na stravovanie
 ďalšie pripravované novinky

Zmeny v zákone o dani z príjmov
 príspevky "Prvá pomoc" budú oslobodené od dane, na čo si dať pozor
 zmeny pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020

Zníženie dôchodkového veku od 1. januára 2021
 ženy ročníky 1956 až 1965, ktorá vychovali deti
 vyplatenie jednorazového doplatku k dôchodku - prečo, komu, v akej

výške?
 zmeny v minimálnych dôchodkoch

Pandemické ošetrovné a rodičovské príspevky
 zmeny na jeseň 2020

Tehotenské
 informácia o novej dávke pre tehotné zamestnankyne

Diskusia k ďalším aktuálnym otázkam pracovného práva, dane z príjmov
zo závislej činnosti a odvodov
 vysielanie zamestnancov do členských štátov EÚ
 balík zákonov o zlepšovaní podnikateľského prostredia, tzv.

podnikateľské kilečko

Účastnícky
poplatok 84,- Eur s DPH (70,- Eur bez DPH)

Uzávierka
prihlášok

11. november 2020
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov./

Kontakt: RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk

PRIHLÁŠKA NA ĎALŠEJ STRANE
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PRIHLÁŠKA

AKTUÁLNE PANDEMICKÉ NOVINKY V MZDOVEJ UČTÁRNI

/ONLINE, 13.11. 2020 /

Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk.

Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie
faktúry.

Názov firmy:

Adresa:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Telefón:

E-mail: ~ povinne ~

Mená a priezviská
účastníkov:

Dôležitá poznámka:

Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy.
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály a náklady na organizačné zabezpečenie
seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete bezodplatne zrušiť 2 dni pred
konaním akcie. Účastnícky poplatok nevraciame iba v prípade ak svoju prihlášku nezrušite
v termíne 2 dni pred konaním seminára a nezúčastnite sa tejto akcie( stále je ale možná účasť
náhradníka ).
Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku
v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami prihlásených účastníkov.

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200

Banka: VÚB Variabilný symbol: 201113

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX Účel platby: ... uveďte názov vašej firmy ...


