RNDr. Ján Balog - ProFuturo
Košické Oľšany 181
, 044 42 Rozhanovce
Mobil: 0908-973571
E-mail: pft@pft sk

www.pft.sk

POZVÁNKA
Téma:

AKTUÁLNE PROBLÉMY A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI

Dátum konania:

19. máj 2022

Miesto konania:

~ online ~

Čas konania:

9:00 hod. – 14:30 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..

Program:

Zamestnávanie Ukrajincov – odídencov a azylantov
•
Pojmy, podmienky zamestnania jednotlivých kategórií
•
Daň, sociálne, zdravotné poistenie
•
Medzinárodná zmluva o sociálnom zabezpečení
Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce
•
Podmienky poskytnutia podpory, posudzovanie obmedzenia činnosti
•
Dohoda o poskytnutí podpory
•
Výška podpory, výška náhrady príjmu
•
Žiadosť o podporu
•
Poistné, daň
Sadzby stravného od 1.5.2022
Zmeny v sociálnom poistení od 1.6.2022
• Elektronické PN, zmeny v povinnostiach zamestnávateľa
• Zmeny v ochrannej lehote, v materskom
• Ďalšie zmeny od 1.6.2022
Dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce
• Druhy prác, na ktoré možno túto dohodu uzatvoriť
• Špeciálne podmienky dohody na sezónne práce
• Posudzovanie v sociálnom a zdravotnom poistení,
• Odvodová odpočítateľná položka
Zmeny v sociálnom poistení od 1.8.2022, resp. od r. 2023
(pripravované)
• Zmeny v predčasných dôchodkoch od 1.8.2022
• Predčasný dôchodok po odpracovaní 40 rokov od r. 2023
• Rodičovský dôchodok od r. 2023
• Zmeny vo výpočte dôchodkov a určenie dôchodkového veku od ročníka
1967
Otázky a odpovede
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Účastnícky
poplatok:

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

Uzávierka
prihlášok:

2 dni pred konaním akcie
/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
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PRIHLÁŠKA
AKTUÁLNE PROBLÉMY A ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI
/ONLINE, 19.05.2022/
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:

~ povinné ~

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, 30-dňový videozáznam zo školenia 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: 220519

IBAN: SK2502000000003279674451

Konštantný symbol: 0308

BIC: SUBASKBX

Účel platby:

IČO: 47 502 568 DIČ: 1083063652
IBAN: SK2502000000003279674451

IČ DPH: SK1083063652
BIC: SUBASKBX

... uveďte názov vašej firmy ...

Bankové spojenie: 3279674451 / 0200

