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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM A DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
OD 1.1.2022. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY.
(WEBINÁŘ – VIDEOZÁZNAM - 4 hodiny)
Zaměřeno především na změny s účinností od 1.1.2022 v oblasti nemocenského a důchodového
pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a řešení současných problémů praxe. Výklad je doplněn
o konkrétní příklady z praxe. Určen je pro mzdové účetní, personalisty, pracovníky ekonomických úseků,
pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
Tématická náplň:
Nemocenské pojištění
 změny od 1. ledna 2022 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2021
 změna ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a otcovské
 podpora v době částečné zaměstnanosti a její vliv v nemocenském pojištění
 účast na nemocenském pojištění, vznik a zánik, okruh osob účastných nemocenského
pojištění, zaměstnání malého rozsahu, krátkodobé zaměstnání, dohody o pracovní
činnosti, dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním
agendy, elektronizace oznamovacích povinností zaměstnavatele
 změna redukčních hranic v NP, vliv minimální mzdy
 práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele,
poznatky z kontrolní činnosti
Pojistné na sociální zabezpečení
 okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného
 nejčastější nedostatky ze dvou akcí roku 2020„odložení pojistného, prominutí
pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek
 nová výše maximálního vyměřovacího základu,
 další změny od roku 2022 dle schvalování legislativy
Důchodové pojištění
 přehled právních předpisů, přijatých a připravovaných změn v oblasti důchodového
pojištění
 doby pojištění a náhradní doby pojištění. Dokladování neevidovaných dob,
informativní osobní list důchodového pojištění
 vzorový příklad stanovení výše důchodu v roce 2021 a 2022, porovnání
 povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění s důrazem na součinnost v
řízení o dávku důchodového pojištění, ohlašovací povinnost, používané tiskopisy
 vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (základní pravidla,
zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností; upřednostnění vyloučených
dob před vyměřovacím základem, zaměstnávání poživatelů předčasných starobních
důchodů, souběh důchodů,
 aktuality ke dni konání semináře

ZÁZNAM PŘENOSU Z 24. LISTOPADU 2021
Lektoři:

Ing. Michal ZTRATIL, specialista, zkušený a oblíbený lektor
Mgr. Lada ŠUPČÍKOVÁ, specialistka s dlouholetou praxí, zkušená a oblíbená lektorka

Cena:

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

Po uhrazení částky obdržíte link (odkaz), na kterém si můžete videozáznam přehrát na Vašem zařízení.
Bude Vám k dispozici od prvního spuštění 5 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 přehrávání videozáznamu na 5 kalendářních dnů.
Úhrada dne ………..……….… celkem.……….…….Kč na účet č. 163780291/0300, variabilní symbol: 4242
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