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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ PLNĚNÍ V ZÚČTOVÁNÍ MEZD VČETNĚ
BENEFITŮ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM V ROCE 2019 A 2020
Seminář je určen mzdovým účetním a pracovníkům HR , kteří nastavují benefity nebo jiná plnění
zaměstnaců u zaměstnavatele;

Tématická náplň:















Detailní informace k obvyklým peněžním i nepeněžním plněním za výkon práce a to včetně benefitů
poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci s praktickým řešením – prémie, bonusy, odměny
Náhrady obdržené v souvislosti s výkonem práce
Příspěvek na stravování versus stravné, změny v oblasti příspěvku na stravování
Poskytnutí rekreace/zájezdu a možnosti sportovního a kulturního vyžití; zdravotní péče
Kurzy, školení, školné pro zaměstnance či rodinné příslušníky
Mateřské školky – příspěvek na mateřskou školku versus školkovné z pohledu slevy na dani
Doprava zaměstnanců do zaměstnání
Přechodné ubytování zaměstnanců – uplatnění osvobození dle zákona o dani z příjmů
Příspěvek na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem
Služební autmobil používaný k soukromým účelům
Výrobky a služby za cenu nižší než obvyklou poskytované zaměstnancům
Salary/bonus sacrifice
Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a další příjmy dle zákona o dani z příjmů členů
statutárních orgánů
Homeoffice aj. ● Diskuse, dotazy a příklady z praxe

Termín:
Místo:

čtvrtek 24. října 2019
od 9.00 hodin do 13.30 hodin, prezence od 8,30 hodin
OSTRAVA, Hotel HARMONY, 28. října 170 (Ostrava-Mariánské Hory)
dopravní spojení: tramvaj č. 4, 8, 9, 11, 12 a 14 – zastávka Dům Energetiky

Lektorka :

Vladislava Dvořáková, DiS.
mzdová a personální auditorka, HR specialistka pro komerční sféru a veřejnou správu,
členka Kolegia expertů AKV Praha

Cena:

1.900,- Kč
(cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál a občerstvení po dobu semináře)
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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