MAS Česká Kanada o.p.s.
Kostelní 20, 37701 Jindřichův Hradec
tel. 386 321 226, info@masck.cz, www.masck.cz
pořádá seminář

Změny na mzdové účtárně v roce 2020 a
povinnosti se mzdovou účtárnou související
Termín konání:
Místo konání:
Přednášející:
Cena:

28. listopadu 2019 (od 9:00 do 14:00 hodin)
konferenční sál Muzea fotografie a MOM,
Kostelní 20, 37701 Jindřichův Hradec
Vladislava Dvořáková, Dis. (mzdová a personální auditorka)
1 200,- Kč

Program:
- Pracovně právní oblast: změny v zákoníku práce a předpisech souvisejících v čase konání
kurzu, dopad změn v roce 2020.
- Zákon o dani z příjmů: závislá činnost v roce 2020 a dopad změn účinných v roce 2019,
dopad změn v roce 2019 do RZD za rok 2019.
- Změny v nemocenském pojištění: nové redukční hranice pro rok 2020; E-neschopenka –
nastavení procesu CSSZ a zaměstnavatel – detaily postupu od 1.1.2020; nové formuláře
v procesu e-neschopenka; změny v dokládání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku.
- Změny ve zdravotním pojištění: minimální vyměřovací základ v roce 2020; pojištěnci
státu; příjmy, z nichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení se zdravotním pojištěním;
OBZP, pojištěnci státu; změna zdravotní pojišťovny
- Změny v sociálním zabezpečení: maximální vyměřovací základ; odvod pojistného u
zaměstnavatelů; parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné.
- Změny v provádění srážek ze mzdy v roce 2019 a v roce 2020: provádění srážek ze mzdy
v roce 2019 – nezabavitelná částka pro rok 2020; pojem čistá mzda; postup při insolvenci
zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele; změny v oblasti insolvence
v roce 2019; posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy; souběh
exekuce a dohody o srážce ze mzdy.
- Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: Plnění 4% podílu ZPS; upozornění na
aktuální podmínky v dané oblasti pro plnění za rok 2019;
- Další změny v právních předpisech týkajících se personální a mzdové oblasti.
- Dotazy a diskuze.

Závazná přihláška na seminář
Firma/Obec: .……………………………………………………………………………………………………………..……..
Adresa:

………………………………………………………………………………………………………………….…

Jméno účastníka: ………………………………………………………………………………………………….………..
Telefon, e-mail:

.………………………………………………………………………………………………….………..

Platba: částka 1 200,- Kč bankovním převodem na účet č. 4000050954/7940, VS: jméno
účastníka.
Daňový doklad za platbu bude předán v den konání semináře nebo zaslán poštou.
Přihlášky na seminář zasílejte na e-mail: tunklova@masck.cz nejpozději do 22.11.2019.

