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Program kurzu

Legislativní novinky roku 2022

Změny v nemocenském a důchodovém pojištění – náhrada mzdy, malý rozsah a další parametrické změny pro zaměstnavatele i OSVČ,
nové oznamovací povinnosti – formulář pro ČSSZ, připomenutí změn v otcovské a ošetřovném včetně přechodných ustanovení a příkladů
čerpání otcovské i ošetřovného (střídání se na ošetřovném nově i mimo společnou domácnost s osamělým rodičem, kdy může být
prarodič osamělý a vážné provozní důvody, kdy zaměstnavatel nemusí zaměstnance na ošetřovném omluvit a další.
Změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ, vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, osoby bez
zdanitelných příjmů, změna u penále atd.
Ostatní parametrické změny - minimální a nejnižší úrovně mzdy zaručené a dopad do dalších zákonů, zahraniční a tuzemské stravné,
průměrná mzda za 1. až 3 čtvrtletí roku 2021.
Souhrn novinek v exekučních srážkách ze mzdy od roku 2022 – součinnost, paušální náhrada zaměstnavatelům, změny ve výpočtu
srážek ze mzdy, změny v nezabavitelných částkách, zastavování exekucí podrobněji z pohledu zaměstnavatele, dluhy z dětství,
doručování na ohlašovnu atd.
Povinnost zaměstnavatelů zavést tzv. whisteblowing, určit pověřenou osobu, vnitřní interní systém a pravidla oznamování dle návrhu
zákona do 31. 3. 2022.
Změny zákona o daních z příjmů – slevy na dani a nezdanitelné části základu daně – připomenutí změn pro rok 2021 a 2022, upozornění
na vybrané aktuality z daňové oblasti a další.
Aktuální soudní rozhodnutí k odměně z dohod konaných mimo pracovní poměr – její sjednání a případné dodatečné úpravy.
Další legislativní změny a novinky k datu konání semináře.

Cilem semináře
Cílem semináře je seznámit účastníky s parametrickými změnami ve mzdové účtárně a v pracovněprávní oblasti .

sleva

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. Na vyžádání jej můžeme, po absolvování kurzu, po dohodě
s lektorem, dodat i v elektronické podobě.
Během školení můžete konzultovat vlastní problémy, které potřebujete vyřešit.
Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění.
Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 60 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se
vám nepodařilo zaměstnat.

Chcete vědět víc? Zavolejte nám. Kontakt

Žádné termíny.

Školit vás budou
PhDr. Kučerová Dagmar

PhDr. Dagmar Kučerová je velice schopná a sympatická lektorka, která zvládá problematiku
mezd v celém jejím rozsahu. Zná dokonale celou problematiku nemocenského pojištění, důchodového pojištění,
zdravotního pojištění, zákoník práce a daně z příjmů ze závislé činnosti. Jako jedna z mála lektorek upozorní i na
vazby s účetnictvím, nebo i na daňové dopady z hlediska daní z příjmů. Do tohoto tématu jak všichni víme, se
většina mzdovek vůbec nepouští. Lektorskou činností se zaměřením na mzdové účetnictví se PhDr. Kučerová
zabývá od roku 2009. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních.
Mzdové účetnictví rovněž přednáší na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví.
Publikuje články z oblasti pracovněprávní a daňové problematiky, především pro server Podnikatel.cz.

