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Srdečne Vás pozývame na odborný seminár

Ukončenie roka 2018 v mzdovej a personálnej agende
+ príprava na RZD za rok 2018 a legislatívne zmeny 2019
Lektor
Termín

Ing. Pavol Kukučka
11. 12. 2018 (utorok)
9.00 - 14.00 h / prezentácia účastníkov 8.30 - 9.00 h

Miesto

Zvolen, sídlo Akadémie Plus, Somolického ulica 2
mapu prístupu na toto miesto nájdete na www.akademiaplus.sk/kontakt.htm

Program
seminára

Ukončenie roka 2018 v mzdovej a personálnej oblasti
 Ročná uzávierka ...na čo nesmiete zabudnúť
- nevyčerpaná dovolenka za rok 2017, 2018, preplatená dovolenka
- príprava na ročné zúčtovanie sociálneho fondu za rok 2018
- denný vymeriavací základ pre DPN a náhrady príjmu pri DPN
 Povinný podiel zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím náhradné plnenie
 Januárová výplata 2019 ...rozdiel oproti výplate za december 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo záv. činnosti za rok 2018
 Povinnosti, termíny a sankcie
 Daňové tlačivá
- vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti
- potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2018
- žiadosť o vykonanie RZD za rok 2018
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov
 Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD) na daňovníka
- príspevky do II. piliera a do III. piliera
- NČZD na manžela/manželku
 „ Milionárska daň ”, nerovná daň
 Ročný daňový bonus na nezaopatrené deti
 Daňový bonus na zaplatené úroky
 Špecifiká týkajúce sa
- poberateľov dôchodkov, „projektových“ zamestnancov
- obcí ( RZD starosta - končiaci, pokračujúci, nový )
- preplatkov a nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017
 Podiel zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 %

Zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2019
 Mzdové veličiny platné pre rok 2019
 Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z.
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019 zamestnanca a zamestnávateľa
 Zákon o dani z príjmov č.595/2003 Z. z. z pohľadu závislej činnosti
- príjmy oslobodené od dane - suma príspevku na rekreáciu

Pokračovanie programu na 2. strane

...aby Vaše plus bolo vzdelanie!
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Uzávierka
seminára
prihlášok
- pokračovanie

Ako sa
prihlásiť

Účastnícky
poplatok
Uzávierka
prihlášok
Ako sa
prihlásiť

 Zákon č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k 1. 1. 2018
- novela rozložená na dlhé časové obdobie
- účinnosť od 1. novembra 2018, účinnosť od 1. januára 2019
- účinnosť od 1. januára 2020, účinnosť od 1. januára 2021
- zmena výšky maximálnych vymeriavacích základov
- zvyšovanie dôchodkového veku, dôchodkový strop
- zvýšenie maximálnych dávok v nemocenskom poistení
 Zákonník práce
- pripravte sa na zvýšenie mzdových zvýhodnení od 1. 5. 2019
- mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu v sobotu a nedeľu
 Kolektívna zmluva VS a ŠS na rok 2019
 Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky v roku 2019
 13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
 Novela zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest
 Novela zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a 2020

Prihlášky zasielajte do 4. 12. 2018.
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)

Účastnícky
poplatok

Úhrada
poplatku

Poplatok za 1 účastníka štandardná cena so zľavou 5 % so zľavou 7 % so zľavou 10 %
 s DPH
54,00 EUR
51,30 EUR
50,22 EUR
48,60 EUR
 bez DPH
45,00 EUR
42,75 EUR
41,85 EUR
40,50 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 elektronickej podobe a občerstvenie počas seminára.

Úhrada
poplatku
- prevodom

Bezhotovostnú úhradu poplatku na základe tejto pozvánky uskutočnite do 7. 12. 2018
 č. účtu: SK78 1111 0000 0066 2619 5003
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 variabilný symbol: 3318 / 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
účasti
- v hotovosti
alebo kartou
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)
Poplatok je možné uhradiť aj v hotovosti alebo platobnou kartou pri prezentácii účastníkov.
+ v takomto prípade 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

