MAS Česká Kanada o.p.s.
Pravdova 1113, 37701 Jindřichův Hradec
tel. 386 321 226, info@masck.cz, www.masck.cz
pořádá seminář

Novinky a změny ve mzdové agendě
v roce 2020 a pro rok 2021
Termín konání:
Místo konání:
Přednášející:
Cena:

20. listopadu 2020 (od 9:00 do 14:00 hodin)
bude upřesněno
Vladislava Dvořáková, Dis. (mzdová a personální auditorka)
1 200,- Kč

Program:
- Změny v pracovněprávní oblasti v roce 2020 a 2021 – účinnost změn v roce 2020
způsobené novelou zákoníku práce a změny účinné k 1. 1. 2021.
- Minimální mzda v roce 2021.
- Změny v oblasti zdravotního pojištění, pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují
výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců.
- Změny v oblasti nemocenského pojištění v roce 2020 a 2021 – nemocenské dávky, dopady
e-neschopenky do praxe a další změny v dané oblasti, ve vztahu k situaci s COVID 19.
- 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.
- Parametrické změny v oblasti sociální pojištění pro rok 2021.
- Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se závislé činnosti v roce 2020-2021,
superhrubá mzda; srážková daň ; daň zálohová.
- Nepeněžní příjmy a vztah k dani ze závislé činnosti a zdravotnímu a sociálnímu pojištění;
nepeněžní příjmy – vztah ke srážkám ze mzdy.
- Změny ve mzdové účtárně týkající se srážek ze mzdy – změny v Občanském soudním řádu,
parametrické změny pro výpočet srážek 2020 a 2021, změny v oblasti životního minima a
dopady změn nezabavitelné částky na dlužníka.
- Plnění podílu ZPS 2020
- Statistické šetření – upozornění na příklady z praxe a změny v dané oblasti.
- Vyplňování ELDP pro rok 2021 – změny proti roku 2020, dopady COVID 19 v 2020
- Další změny týkající se práce mzdových účetních v roce 2021 a rozdíl v povinnostech pro
rok 2021; uvádění příkladů k daným tématům.
- 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 13.11.2020.

