Mzdové účtovníčky, ekonómovia,
seminár určený pre Vás!
Viete za akých podmienok môžete vyplatiť 14. plat? Aké
zmeny v dohodách mimo pracovného pomeru boli v
roku 2018? Aké povinnosti máte pri zamestnancovi,
ktorý je v osobnom bankrote?
Naš lektor má bohaté praktické skúsenosti z danej
problematiky a je pripravený odpovedať na Vaše otázky.

Pozývame Vás na seminár

Mzdová účtovníčka vo IV. Q. roku 2018 +
povinnosti pri výkone zrážok zo mzdy
Lektorka:

Ing. Pavol Kukučka
lektor s dlhodobou praxou v oblasti miezd a odvodov

Miesto konania:

penzión Radlinka
Radlinského ulica, 080 01 Prešov
Zo zastávky Čierny most pokračovať pešo po Bardejovskom
moste /vedie pod ním železničná trať/. Prvá odbočka vľavo je
Radlinského ulica, cca po 300 m je po pravej strane penzión
Radlinka. Parkovanie pri penzióne je bez poplatkov..

Termín:

29. 11. 2018 o 8.30 hod.
Prezentácia od 7.45 do 8.30 hod.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
telefón, fax: 051/7581 600
mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk; www.velmax.sk

Mzdová účtovníčka vo IV.Q roku 2018
Suma životného minima platná od 1.7.2018 a jej vplyv na :
- výkon exekučných zrážok
- daňový bonus, nezdaniteľné časti základu dane, milionársku daň
- rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, predčasný starobný dôchodok
- výšku príjmu uchádzača o zamestnanie (v evidencii ÚPSVaR )
Nový školský/akademický rok 2018/2019
o
daňový bonus - ( preplatok, nedoplatok ) z prázdninového
obdobia
o
dohody o brigádnickej práci študentov - dokedy a s kým
Dovolenka po skončení hlavného dovolenkového obdobia
- nenechávajte si na poslednú chvíľu rozhodovanie o nevyčerpanej
dovolenke za rok 2017
- krátenie dovolenky
13. a 14. mzda / odmena v roku 2018
dá sa s vianočnou odmenou niečo urobiť ?
13. a 14. mzda / odmena v roku 2019, 2020, 2021
pripraviť sa a zabojovať
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
v praxi :
- dôchodcovia a odmena na dohodu do a nad 200 eur
- dohody uzavreté pred a po účinnosti novely
- čestné Vyhlásenie – začiatok a koniec uplatňovania
- mzdové zvýhodnenie
- za nočnú prácu, prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok
Dôchodkové dávky
o
zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2019
o
Vianočný príspevok – nový výpočet, nové výšky
Novela zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.Z rozložená na dlhé
časové obdobie
- účinnosť od 1.novembra 2018, účinnosť od 1.januára 2019
- účinnosť od 1.januára 2020, účinnosť od 1.januára 2021

- na čo sa treba pripraviť
Nároky starostov podľa zákona č.253/1994 Z. z. o právnom
postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri
skončení
funkčného obdobia
nepokračuje v ďalšom volebnom období
 odstupné, odchodné ????
 preplatená nevyčerpaná dovolenka
pokračuje v ďalšom volebnom období
 odstupné ????, odchodné ????
 preplatená nevyčerpaná dovolenka, nárok na
novú
novozvolený starosta
 nárok na dovolenku
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre VS a ŠS na rok 2019 a
2020

Povinnosti mzdovej účtovníčky
pri výkone zrážok zo mzdy
Zrážky zo mzdy / odmeny zamestnanca
o
podľa Zákonníka práce
o
podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia
správnych orgánov, Sociálna poisťovňa a pod.
o
na základe Dohody o zrážkach podľa §551
Občianskeho zákonníka;
o
prednostné, neprednostné zrážky, ich poradie
o
viaceré zrážky – prichádzajúce postupne, alebo
súčasne
o
tzv.“tretinový princíp“ pri výpočte zrážok
o
povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok,
súčinnosť
Osobný bankrot
o
kto má nárok na osobný bankrot, jeho podmienky
o
priebeh osobného bankrotu
o
povinnosti mzdovej účtovníčky pri osobnom bankrote
zamestnanca
Ing. Pavol Kukučka
lektor

Organizačné pokyny
Seminár sa bude konať 29. 11. 2018 v priestoroch penziónu Radlinka,
Radlinského ulica, 080 01 Prešov.
Vyplnenú záväznú prihlášku nám pošlite e-mailom, faxom, príp. poštou
najneskôr do 28. 11. 2018.
Výška poplatku za seminár za jedného účastníka je 40 € s DPH pri
platbe v hotovosti v deň konania na mieste. Pri úhrade poplatku na účet
organizátora do 27. 11. 2018 Vám poskytneme 7,5 % zľavu. V tom prípade
zaplatíte 37 € s DPH. Pri platbe na účet č.: 4014903399/7500 (IBAN: SK15
7500 0000 0040 1490 3399) uveďte VS: 291118, KS: 0308, ŠS: Vaše IČO, v
kolónke správa pre prijímateľa: obchodné meno Vašej firmy.
Pri prezentácii Vás prosíme o preukázanie sa dokladom o úhrade
poplatku. Pozvánka plní funkciu účtovného dokladu!
Úhrada na účet
do 27. 11. 2018
Platba v
hotovosti
29. 11. 2018

Cena bez DPH

20% DPH

Cena s DPH

30,83 €

6,17 €

37,00 €

33,33 €

6,67 €

40,00 €

V cene poplatku je zahrnutý odborný materiál lektora, občerstvenie a obed podávaný v
priestoroch reštaurácie penziónu Radlinka.
Firma Velmax, s.r.o. je platiteľom DPH.

Ing. Stanislav Handzuš - konateľ

Záväzná prihláška na seminár
Mzdová účtovníčka vo IV. Q. roku 2018 + povinnosti pri výkone
zrážok zo mzdy
Obchodné meno: .................................................................................................
Sídlo organizácie:.................................................................................................
IČO:............................................... DIČ:...............................................................
IČ DPH: …............................................................................................................
Číslo účtu odosielateľa: .......................................................................................
Tel., Fax, e-mail:...................................................................................................
Meno účastníka:....................................................................................................
Spôsob platby: …..................................................................................................
Pečiatka a podpis
Prosíme vyplniť všetky údaje kvôli vystaveniu daňového dokladu!

Organizačný garant
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
IČO 36494950, IČ DPH SK 2021853163
Registrácia: Obchodný register Okresného
súdu Prešov, oddiel. Sro, vložka č.15076/P
ČSOB Prešov, č. ú. 4014903399/7500
IBAN: SK15 7500 0000 0040 1490 3399

Kontakt:
Ing. Stanislav Handzuš, konateľ Velmax, s. r. o.
Tel.: 051/7581 600
Mobil: 0918/600 556
e-mail: velmax@velmax.sk www.velmax.sk
Pripravované semináre:
Seminár

Lektor/ka

Dátum konania Miesto konania

Ing. Bc. Jana Acsová

6. 11.2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Zákonník práce v roku 2018

Mgr. Katarína Timková

7. 11. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Voľby 2018, odmeňovanie
vo verejnej službe v roku
2019, zmeny v mzdovej
oblasti a problematika
dohodárov

RNDr. Jana Motyčková

14. 11. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Dlhodobý majetok
spoločnosti + automobil v
podnikaní v roku 2018

Ing. Bc. Jana Acsová

20. 11. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Daň z príjmov v roku 2018 a
zmeny pre rok 2019

JUDr. Oľga Groszová

5. 12. 2018

Penzión Radlinka,
Radlinského ulica,
Prešov

Som vedúci zamestnanec –
firemné školenie

Mgr. Katarína Timková

objednávka

U klienta alebo
podľa dohody

Obchodné právo versus
účtovníctvo a dane

VELMAX – partner pri Vašom podnikaní
Vedenie účtovníctva, spracovanie personálno-mzdovej agendy,
evidencie DPH a daňových priznaní k DPH, daňových priznaní k
dani z príjmov FO a PO, poradenstvo v uvedených oblastiach.
Organizovanie kurzov jednoduchého, podvojného, mzdového
účtovníctva a kurzov vizážistiky.

