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si Vás dovoluje pozvat na odborný jednodenní seminář

ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ
ZABEZPEČNÍ OD 1.1.2023. AKTUÁLNÍ OTÁZKY A PROBLÉMY.
- akreditovaný vzdělávací program -

vysíláno zároveň on-line jako webinář
Určeno pro mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, personalisty, pracovníky ekonomických úseků,
pro ostatní odbornou veřejnost či občany.
Tématická náplň:
Nemocenské pojištění
 změny od 1. ledna 2023 a další změny v průběhu II. pololetí roku 2022
 připravovaná změna dávky otcovská poporodní péče
 příprava zavedení plné elektronizace u karantény
 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
 změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy
 elektronické tiskopisy – přehled všech elektronických tiskopisů, nové tiskopisy v roce 2022, povinnosti
zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ, doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání
tiskopisů
 online služby ČSSZ pro zaměstnavatele – nové možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí,
zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele
 příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění
 další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy
Pojistné na sociální zabezpečení
 okruh poplatníků, vyměřovací základy, odvod pojistného, tiskopis. Přehled o výši pojistného
 zavedení slevy na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.2.2023 – zkrácené úvazky
 nová výše maximálního vyměřovacího základu
 zkušenosti s novým výpočtem penále za pozdní placení pojistného, vliv zvyšování úrokových sazeb
 pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ, předkládání přehledu OSVČ za rok 2022, využití
elektronizace v agendě OSVČ
 další změny od roku 2023 dle schvalování legislativy
 Diskuse, zodpovídání dotazů účastníků semináře. Možnost konzultací. Aktuality dle vývoje legislativního
procesu

_______________________________________________________________________________________________________

Termín:

pátek 16. prosince 2022
od 9.00 hodin do 13.30 hodin, (prezence od 8,30 hodin)

Místo:

VYŠKOV, Městský úřad Vyškov – zasedací místnost, Masarykovo náměstí 108/1

Lektoři:

Ing. Michal ZTRATIL, uznávaný odborník, zkušený a oblíbený lektor

Cena:

2.100,- Kč (cena je včetně DPH a zahrnuje též písemný materiál a občerstvení po celou dobu semináře)
AG vzdělávací agentura, Ing. Alena Chládková, Dr. Janáčka 6, 682 01 Vyškov
tel.: 517 330 240, 606 072 977, e-mail: seminare@agseminare.cz
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na seminář Změny v nemocenském pojištění … dne 16. 12. 2022 ve Vyškově
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