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

Srdečne Vás pozývame na odborno-konzultačný seminár

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2013
a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1. 1. 2014
Lektor

RNDr. Jozef Mihál
poslanec NR SR, špecialista v oblasti mzdovej a odvodovej problematiky

Termín

15. 1. 2014
9.00 - 15.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, Kongresová sála reštaurácie Centrum (2. poschodie)
ulica J. Kozáčeka 8 / mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/seminare.htm

Program
seminára

Ukončenie roka 2013 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti zamestnávateľa pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2014
- potvrdenia o príjmoch za rok 2013 (vrátane novej komplikovanej časti)
- vyplnenie žiadostí o ročné zúčtovanie dane
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2013, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- zamestnanecká prémia za rok 2013, príklady
- odpočítateľné položky za rok 2013 - daňovník, manžel(ka), II. pilier, príklady
- informácia k daňovým priznaniam FO typ A, B (zamestnanec a SZČO)
- oznamovacie povinnosti poistenca voči zdravotnej poisťovni za rok 2013 (dividendy)
Novely zákonov o sociálnom poistení a zdravotnom poistení k 1. 1. 2014
- nové úľavy pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných
- zmeny pri dohodách
- dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2014
- zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov a zmeny ďalších veličín pri odvodoch
- vymeriavacie základy, minimálny základ, prihlasovanie do SP a ďalšie zmeny pre SZČO
- preddavky na zdravotné poistenie SZČO v roku 2014
- automatický zánik dobrovoľného poistenia
- zmeny pri priznávaní nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti
- poistné na zdravotné poistenie z podielov na zisku v roku 2014
- zmeny v poistencoch štátu na zdravotné poistenie
- zmeny tlačív pre Sociálnu poisťovňu (registračné listy, mesačné výkazy...)
- zmeny tlačív zdravotné poistenie (prihlasovanie, odhlasovanie, preddavky z dividend)
Novely zákona o dani z príjmov k 1. 1. 2014
- zmeny v daňovom bonuse vyplývajúce zo zmeny zákona o prídavku na dieťa
- nepeňažný príjem zamestnanca pri používaní služobného vozidla
- uplatnenie nároku na poukázanie 2% dane u zamestnávateľa
- zmeny v daňovej evidencií u SZČO
- odpočítateľné položky pre rok 2014
- preddavky FO a PO v roku 2014
- zvýšenie zrážkovej dane u nerezidentov
- zavedenie daňových licencií

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!

Organizačné informácie a pokyny
Uzávierka
Uzávierka
prihlášok
prihlášok
Ako sa
Ako sa
prihlásiť

prihlásiť

Prihlášky zasielajte do 10. 1. 2014.
Možnosť prihlásenia po tomto termíne je potrebné konzultovať telefonicky s doleuvedeným manažérom
seminára (okrem prípadu predĺženej uzávierky, o ktorej sú informovaní registrovaní klienti e-mailom).

Prihlásiť sa na seminár môžete:
+ vyplnením on-line prihlášky na internetovej stránke Akadémie Plus
(www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ zaslaním e-mailu na adresu doleuvedeného manažéra tohto seminára
(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 e-mailom
(formulár je k dispozícii na stiahnutie (vo formáte pdf a doc) na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)

+ telefonicky (kontaktujte doleuvedeného manažéra tohto seminára)
Po prijatí elektronickej prihlášky je odosielateľovi vždy zaslaný potvrdzujúci e-mail.

Účastnícky
poplatok
Účastnícky

poplatok

Poplatok za 1 účastníka
s DPH
bez DPH

štandardná cena
45,00 EUR
37,50 EUR

so zľavou 5 %

so zľavou 7 %

so zľavou 10 %

42,75 EUR
35,63 EUR

41,85 EUR
34,88 EUR

40,50 EUR
33,75 EUR

+ pravidelní účastníci seminárov Akadémie Plus môžu využiť vernostný program, umožňujúci
dlhodobé využívanie zliav až do výšky 10 % (viac na www.akademiaplus.sk/seminare.htm)
+ pri účasti 3 a viac osôb z 1 subjektu na 1 seminári poskytujeme zľavu vo výške 10 %
Uplatnenie zľavy uveďte v prihláške a zohľadnite ju pri bezhotovostnej úhrade poplatku - zľavy nie je možné
sčítavať ani vzájomne kombinovať. Poplatok je stanovený v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách - zahŕňa
kalkulované náklady na organizačné, priestorové, technické a lektorské zabezpečenie seminára, účasť prihlásenej
osoby na podujatí, pracovný materiál v tlačenej alebo elektronickej podobe, občerstvenie (káva / čaj, minerálka)
a obed (špecifické požiadavky na stravu je potrebné oznámiť organizátorovi pri prezentácii účastníkov seminára).

Úhrada
poplatku

Šetrite Váš čas i peniaze
Počas jediného dňa sa na jednom seminári dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť
mzdová účtovníčka k 1. 1. 2014. Účastníci seminára dostanú dva rozsiahle materiály vo
formáte A4, kde nájdu informácie k všetkým preberaným témam, vrátane množstva príkladov.
Prvých 40 prihlásených získa zdarma knihu Jozefa Mihála „Daňové a odvodové tipy II. (2013)“!

Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 10. 1. 2014
číslo účtu: 6626195003/1111
variabilný symbol - 0114 / konštantný symbol - 0308 / špecifický symbol - vaše IČO
Akadémia Plus, s.r.o. je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č. 10719/S
IČO: 36640514 / IČ DPH: SK2022047280

Storno
- v hotovosti
účasti
Organizačné
a obsahové
zmeny
Všeobecné

organizačné
podmienky
Upozornenie

+ daňový doklad - faktúra bude odovzdaná účastníkovi seminára pri prezentácii, alebo zaslaná
v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu (viac na www.akademiaplus.sk/e-faktura.htm)
+ v prípade úhrady poplatku po uvedenom termíne je pri prezentácii účastníkov potrebné
predložiť potvrdenie o jeho zaplatení v podobe kópie výpisu z účtu, príkazu na úhradu
potvrdeného bankou alebo potvrdenky z internet bankingu.
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti pri prezentácii účastníkov seminára.
+ pri hotovostnej platbe bude účastníkovi vystavený doklad z registračnej pokladnice
Táto pozvánka slúži ako príloha k účtovnému dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku.
Zrušenie prihlášky zo strany prihlasujúceho subjektu je možné uskutočniť telefonickým, e-mailovým alebo
písomným informovaním Akadémie Plus. Žiadosť o vrátenie uhradeného účastníckeho poplatku Akadémia Plus
akceptuje v prípade zrušenia prihlášky najneskôr 2 dni pred konaním seminára. Pri neskoršom zrušení prihlášky,
alebo neúčasti prihlásenej osoby na seminári bez predošlého zrušenia prihlášky, sa poplatok nevracia.
Prihlasujúci subjekt má v uvedených prípadoch možnosť vyslať náhradného účastníka, požiadať o zaslanie
pracovného materiálu poskytnutého účastníkom daného seminára, prípadne požiadať o presunutie uhradeného
účastníckeho poplatku na iné podujatie organizované Akadémiou Plus v danom kalendárnom roku.

Manažér seminára:
Katarína Golianová, golianova@akademiaplus.sk
tel.: 045 - 53 66 522, 0918 598 341

