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EXEKUCE A SRÁŽKY ZE MZDY PO VÝZNAMNÝCH LEGISLATIVNÍCH
ZMĚNÁCH OD 1. 4. 2020 A 1. 7. 2020, VÝKLAD A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
aktuální webinář (videozáznam 2 hodiny a 53 minut)
Praktický webinář zejména pro účetní a mzdové účetní, personalisty, podnikatele, asistentky a ostatní osoby,
zabývající se výpočtem mezd a platů. Změny od 1.4. 2020 (NV č.61/2020 Sb.,) a nový způsob výpočtu
nezabavitelných částek od 1.7.2020 dle NV č. 62/2020 Sb. Výpočet konkrétních příkladů.
Tematická náplň:













Změna ve výpočtu srážek novelou zákona o nezabavitelných částkách
Nové výpočty srážek k 1. 1., 1. 4. a 1. 7. 2020, vč. příkladů
Co je to poměrné uspokojování pohledávek – časté pochybení zaměstnavatelů
Jak provádět srážky na výživné při stanovení řádného i dlužného výživného?
Změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele
Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
Nepřijatelné postupy exekutorů a jak se vůči nim bránit
Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k nepřijatelnosti postupů exekutorů vůči plátcům mzdy
Výrazné změny v OSŘ, Insolvenčním zákonu i exekučním řádu
Informace o připravovaných změnách dle průběhu legislativního procesu
Součástí semináře jsou praktické příklady a rozsáhlý materiál
Zodpovídání dotazů během vysílání
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NECELÉ 3 HODINOVÝ ZÁZNAM PŘENOSU Z 21. KVĚTNA 2020
Lektorka:

Bc. Elena VONTORKOVÁ
specialistka na mzdové účetnictví, majitelka účetní a daňové firmy PAMDATA, zkušená lektorka

Cena:

1.200,- Kč včetně DPH (v ceně je zahrnut písemný materiál)

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení.
Bude Vám k dispozici po dobu 7 kalendářních dnů - záznam lze pustit opakovaně, libovolně ho přetáčet
zpět k částem, na které se chcete znovu podívat, sledování přerušit a znovu pustit.

Přihlášku, prosím, vyplňte a zašlete online přes https://www.agseminare.cz/online-vzdelavani , abychom Vám
mohli vygenerovat odkaz k připojení na webinář v určeném čase.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 2505
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