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POZVÁNKA
Téma: MZDÁRSKE POVINNOSTI PRI UKONČENÍ ROKA 2020

A AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI 2021

Dátum konania: 3. február 2021

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 15:00 hod.

Lektor: RNDr. Jana Motyčková
Odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými
skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník
a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI
Trenčín spol. s r. o..

Pri prechode do nového účtovného obdobia sú mzdové oddelenia zavalené
celým radom povinností. Nelámte si však hlavu. Všetky dôležité informácie,
ktoré potrebuje mzdový účtovník či personalista poznať pre správne
uzatvorenie roka 2020 môžete získať už počas jediného dňa. Spolu s
výbornou RNDr. Jankou Motyčkovovou sa oboznámite rovnako tak s
lehotami a náležitosťami spojenými s ročným zúčtovaním dane, ako aj so
zmenami v Zákonníku práce, v zákone o dani z príjmu alebo novinkami v
sociálnom a zdravotnom poistení pre rok 2021.

V rámci webinára si predstavíme aj výšku minimálnej mzdy, sadzby
príplatkov, daňové a iné parametre pre rok 2021. V kontexte príplatkov ku
mzde si povieme tiež, ako to bude v novom roku s letnou a vianočnou
odmenou, prípadne s rekreačnými príspevkami a príspevkami na športovú
činnosť dieťaťa.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou si odpovieme aj na najčastejšie otázky,
ktoré sa týkajú ukončenia pracovného záväzku v čase pandémie,
homeofficu, nároku dovolenky, starostlivosti o dieťa, dlhodobého
ošetrovného alebo prekážok na strane zamestnávateľa.

Program: Mzdová učtáreň v čase mimoriadnej situácie
 Výmera dovolenky v r.2020/2021, výpočet nároku na dovolenku –

starostlivosť o dieťa, dlhodobé ošetrovné, prekážka na strane
zamestnávateľa

 Aktuálne podmienky nároku na ošetrovné
 Úrazový príplatok pri PN – COVID 19
 Pandemický rodičovský príspevok vs rodičovská dovolenka
 Zmena výšky úväzku zamestnancov – dopad na dovolenky, nadčasy,

výšku mzdy a priemerný zárobok
 Ukončenie zamestnania v súvislosti s príspevkami Prvá pomoc (plus)
 Vznik/zánik poistenia szčo v súvislosti s koronakrízou
 Otázky a odpovede

Parametre v r. 2021
 Minimálna mzda, sadzby príplatkov, zákonné zmeny
 Daňové parametre
 SP, ZP a iné parametre
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Zmeny v sociálnom poistení od r. 2021
 Zavedenie identifikačného čísla právneho vzťahu v SP od 1.1.2021
 Zmeny v oznamovacích povinnostiach zamestnávateľa, zmeny pri PN,

PN+home office, OČR, materskom
 Zmeny v dôchodkovom veku, prechodné ustanovenia, vplyv na platenie

poistného
 Zmeny v minimálnom dôchodku
 Žiadať o starobný dôchodok od r. 2020 alebo od r. 2021?
 Ďalšie zmeny sociálnom poistení

Zmeny v zdravotnom poistení – elektronické oznamovanie

Zmeny v zákone o dani z príjmu – závislá činnosť
 Zmeny v nezdaniteľných častiach, daňovom bonuse na deti,

dokladovanie dôchodku
 Zmeny vo vyhlásení, postupov pri ročnom zúčtovaní dane
 Nepeňažné plnenie – doprava do zamestnania
 Rekreačný príspevok a príspevok na športovú činnosť dieťaťa v r. 2021
 Letná a vianočná odmena v r. 2021
 Zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť

Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
 Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r.

2021
 Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)

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

Uzávierka
prihlášok:

2 dni pred začiatkom seminára
/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

MZDÁRSKE POVINNOSTI PRI UKONČENÍ ROKA 2020
A AKTUALITY V MZDOVEJ UČTÁRNI 2021

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:

Dátum školenia: ~ vyberte si a napíšte 1 z dátumov školení ~

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, videozáznam z webinára na 14 dní 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.
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: 2101000

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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