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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ
AKTUÁLNÍ OTÁZKY A ZMĚNY V ROCE 2020, VÝHLED 2021
- 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
včetně vedení a předkládání ELDP a seznámí je s posledními legislativními změnami.
Tématická náplň:

●











Přehled právních předpisů, přijatých a připravovaných změn v oblasti důchodového pojištění
Základní podmínky nároku na jednotlivé dávky důchodového pojištění (důchody starobní, invalidní,
pozůstalostní)
Co ovlivňuje výši důchodu? Doby pojištění, náhradní doby pojištění
Dokladování neevidovaných dob, informativní osobní list důchodového pojištění
Vzorový příklady stanovení výše důchodu v roce 2020 a 2021, jejich vzájemné porovnání
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění s důrazem na součinnost v řízení o dávku
důchodového pojištění, ohlašovací, oznamovací povinnosti
Vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
Opravné prostředky v důchodovém pojištění
Zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností, souběh důchodů, nárok na nemocenské
poživatele důchodu
Aktuality ke dni konání semináře
Diskuse, dotazy a příklady z praxe

Termín:
Místo:

úterý 27. října 2020
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:

Mgr. Lada ŠUPČÍKOVÁ
ředitelka odboru sociálního pojištění, OSSZ Ostrava

Cena:

1.900,- Kč
(cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál, kávu a oběd)
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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