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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ
AKTUÁLNÍ OTÁZKY A ZMĚNY V ROCE 2019, VÝHLED 2020
- akreditovaný vzdělávací program -

Seminář je určen všem, kteří se zabývají problematikou důchodového pojištění a plní za
zaměstnavatele nebo jako OSVČ povinnosti s tím spojené. Lektorka provede účastníky
jednotlivými problémy v této oblasti a seznámí je s posledními legislativními změnami.
Tématická náplň:












Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně připravovaných změn
Důchodové pojištění - účast, nároky, řešení chybějící doby pojištění
Důchody – podmínky nároku a výplata
Změny hodnocení dob pojištění od r. 2019
Řízení ve věcech důchodového pojištění
Důchodový věk, dokládání dob pojištění (výdělečná činnost, náhradní doby pojištění)
Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění - příklady vyplňování
Nemocenské pojištění - důchodové pojištění a vzájemná návaznost
Aktuality ke dni konání semináře. Informace o posledních změnách
Diskuse, dotazy a příklady z praxe

Termín:

úterý 22. října 2019
od 9.00 hodin do 13.30 hodin, prezence od 8,30 hodin

Místo:

BRNO, Hotel Slavia, Solniční 17 (5 minut pěšky od zastávky tramvaje Česká )

Lektorka:

Bc. Taťána SOJKOVÁ
specialistka důchodového pojištění s dlouholetou praxí, zkušená lektorka

Cena:

1.800,- Kč
(cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál a občerstvení)
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: agseminare@infos.cz
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