+ uzávierka prihlášok
21. 6. 2010 - prihlásenie po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky
+ možnosti prihlásenia
+ vyplnením on-line registračného formulára na www.akademiaplus.sk
(formulár je súčasťou základných informácií o tomto seminári)
+ zaslaním prihlášky elektronickou poštou - uveďte názov a termín podujatia, mená prihlásených, identifikačné údaje prihlasujúceho subjektu,
spôsob úhrady účastníckeho poplatku a prípadné uplatnenie zľavy
+ zaslaním vyplneného formulára prihlášky poštou alebo faxom - formulár je k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie na www.akademiaplus.sk
+ účastnícky poplatok za 1 účastníka a platobné podmienky
40,00 EUR s DPH (33,61 EUR bez DPH)
+ pri prihlásení 3 a viac osôb na tento seminár získate zľavu 10 %
+ získajte vernostnú zľavu pre pravidelných účastníkov seminárov
Akadémie Plus až do výšky 10 % - viac na www.akademiaplus.sk
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške. Pri bezhotovostnej úhrade poplatku
zohľadnite zľavu. Zľavy nie je možné sčítavať ani vzájomne kombinovať.
Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

+ bankové spojenie pre bezhotovostnú úhradu poplatku za seminár:
UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 6626195003/1111
symboly: variabilný - 2110 konštantný - 0308 špecifický - vaše IČO

Dovoľujeme si Vás pozvať
na odborno-konzultačný seminár

AKTUÁLNE ZMENY
V PRÁCI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY
príprava na II. polrok 2010
Motto: ...aby dovolenka bola v pohode!
konaný
25. júna 2010

Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu BB, odd.: Sro, vložka
č. 10719/S. IČO: 36640514 IČ DPH: SK2022047280

v priestoroch
reštaurácie Centrum vo Zvolene

+ poplatok môžete uhradiť bezhotovostným prevodom do 21. 6. 2010
alebo v hotovosti pri prezencii účastníkov seminára

lektor

+ v prípade bezhotovostnej úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri
prezencii účastníkov potrebné preukázať sa potvrdením o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu alebo príkazu na úhradu
+ daňový doklad - faktúru (v prípade hotovostnej platby doklad
z registračnej pokladnice) obdrží účastník seminára pri prezencii
+ v prípade neúčasti prihláseného účastníka na seminári Akadémia Plus,
s.r.o. poplatok nevracia, prihlasujúca organizácia môže vyslať náhradného účastníka
+ v poplatku je zahrnutý pracovný materiál, občerstvenie a obed podaný
účastníkom v priebehu podujatia
+ táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (faktúra, príp. doklad z registračnej pokladnice)

Ing. Pavol Kukučka
organizátor
Akadémia Plus, s.r.o.
Somolického 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 53 66 522, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: info@akademiaplus.sk
www.akademiaplus.sk

... aby Va še plus bolo vzdelanie!

Získajte prehľad o aktuálnych - menej i viac významných zmenách,
ktoré majú dopad na činnosť mzdovej učtárne!
Odborne zdatný lektor Vám poskytne aj ďalšie informácie, cenné
pri riešení praktických problémov, súvisiacich s vedením mzdovej
a pracovno-právnej agendy.
Seminár je určený mzdovým účtovníčkam a účtovníkom.
+ termín konania seminára
25. jún 2010
+ časový harmonogram
08.30 - 09.00
09.00 - 09.05
09.05 - 11.00
11.00 - 11.45
11.45 - 14.30

prezencia účastníkov
otvorenie seminára
odborný program seminára
obed
odborný program seminára

+ miesto konania
kongresová sála
J. Kozáčeka 8

reštaurácie

Centrum

vo

Zvolene,

ulica

+ organizačný garant
Katarína Golianová, manažér programov odborného vzdelávania
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341, fax: 045 - 53 66 521
e-mail: golianova@akademiaplus.sk
+ organizačné informácie a pokyny
+ v prípade nepredvídaných okolností si Akadémia Plus, s.r.o.
vyhradzuje právo na zmenu miesta alebo termínu konania seminára,
prípadne na jeho úplné zrušenie. O všetkých zmenách
budeme informovať prihlásených záujemcov písomne, telefonicky
alebo e-mailom, pričom informácia bude zverejnená tiež na
www.akademiaplus.sk v sekcii Klientská zóna.
+ počas seminára je bez výslovného súhlasu lektora zakázané vyhotovovanie zvukových alebo obrazových záznamov

+ program seminára
1. Nová suma životného minima platná od 1. 7. 2010 aj je vplyv na:
- daňový bonus
- nezdaniteľné časti základu dane
- hranicu zdaniteľných príjmov
- milionársku daň
- sociálny fond a príspevok na dopravu do zamestnania
- výpočet sumy zrážky zo mzdy podľa exekučných rozhodnutí
- dávky v hmotnej núdzi a príspevok na bývanie od 1.9.2010
- rodičovský príspevok
- prídavok na dieťa
- predčasný starobný dôchodok
2. Priemerná mzda v národnom hospodárstve a všeobecný vymeriavací základ za rok 2009.
Vplyv na :
- sociálne poistenie
- zdravotné poistenie
- poistenie SZČO
3. Pozor na podmienky vzniku povinného poistenia SZČO od 1. 7.
2010
4. Čo sa deje v II. pilieri dôchodkového sporenia?
5. Problematika daňového bonusu v súvislosti:
- so skončením strednej školy
- so skončením vysokoškolského štúdia I. stupňa
- so štandardnou dĺžkou štúdia
- so skončením vysokoškolského štúdia II. stupňa
- so štúdiom v zahraničí
6. Oprava chýb v ročnom zúčtovaní dane za rok 2009, ktoré boli
spôsobené
- zamestnávateľom
- zamestnancom
7. Oprava chýb v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok
2009 ktoré boli spôsobené
- zamestnávateľom
- zamestnancom
8. Pracovný pomer na dobu určitú po 1. 3. 2010
9. Rodičovský príspevok v roku 2010
10. Rekapitulácia zmien platných po 1. 1. 2010
11. Diskusia

