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POZVÁNKA

Téma: ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO
ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020 A ZMENY V MZDOVEJ
UČTÁRNI V ROKU 2021

Dátum konania: 22. január 2021

Miesto konania: ~ online ~

Čas konania: 9:00 hod. – 14:00 hod.

Lektor: Ing. Martina Švaňová
Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a
príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v
Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti
pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú
politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne
prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR,
pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Koniec roka a začiatok nového roka je pre pracovníkov mzdových učtární
jedným z najnáročnejších pracovných období. Okrem spracovania výplat za
mesiac december, ktorý je spojený s výpočtom miezd, odvodov do
zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne sa musia vykonať aj práce
spojené s ukončením prislúchajúceho roku. Kompletný prierez jednotlivými
povinnosťami, ktoré ste zo zákona povinný splniť na prelome rokov
2020/2021, vám teraz prinášame aj vo forme online seminára. Okrem
základných teoretických vedomostí, ktorými by ste mali nevyhnutne
disponovať, sa počas webinára dozviete najmä praktické informácie
napríklad aj o tom, na čo nesmiete zabudnúť pri prechode do nového
účtovného roka, aké sú aktuálne lehoty pre toto zúčtovacie obdobie alebo
aké zmeny nastali v tlačivách pre rok 2020.

Program: 1. Legislatívne zmeny k 1. 1. 2021 – Zákonník práce
- minimálna mzda
- minimálne mzdové nároky
- príplatky

2. Sociálne a zdravotné poistenie – parametre platné na rok 2021

3. Zákon o dani z príjmov – parametre platné na rok 2021 a iné novinky

4. Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
- lehoty, termíny
- nezdaniteľné časti základu dane a iné úľavy
- daňový bonus na dieťa
- daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
- výpočet RZD a jeho zúčtovanie so zamestnancom
- preplatky/nedoplatky RZD
- darovanie 2 % dane
- daňové tlačivá – zmeny
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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

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
ZA ROK 2020 A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI V ROKU 2021

/ ONLINE, 22.01.2021 /

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:

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: 210122

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308

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