SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA, ŽILINA
Vás pozýva na odborný seminár

POVINNOSTI MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY PRI UZÁVIERKE ROKA 2016
A LEGISLATÍVNE ZMENY V MZDOVEJ UČTÁRNI K 1.1.2017
s RNDr. Jozefom Mihálom

16. január 2017 (pondelok) alebo 30. január 2017 (pondelok)
9.00 – 15.00 hod., (registrácia od 8.30)
Hotel Holiday Inn, Športová 2, ŽILINA
Program:
1. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni pre rok 2017
- minimálna mzda, minimálne mzdové nároky
- stravné, stravovanie zamestnancov, gastrolístky
- nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy na odvody
- odvody SZČO v roku 2017
- valorizácia dôchodkov a zvyšovanie dôchodkového veku
- zvýšenie maximálnych nemocenských dávok, materské v roku 2017, zmeny od 5/2017
- ďalšie zmeny v sociálnom poistení
- odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2017
- podiely na zisku – prechod zo zdravotných odvodov na zdanenie, špeciálne prípady
- zdanenie likvidačného zostatku a podielov na výnose v pozemkových spoločenstvách
- nezdaniteľné časti a daňový bonus v roku 2017
- paušálne výdavky SZČO od roku 2017
2. Ukončenie roka 2016 (povinnosti mzdovej účtovníčky)
- povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2016, termíny
- vyplnenie tlačív „Vyhlásenie“ pre rok 2017
- „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti“ za rok 2016, popis zmien
- „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2016“
- vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
- „Hlásenie“ za rok 2016 a „Prehľad“ pre rok 2017
- venovanie 2% (3%) za rok 2016,
- zamestnanecká prémia za rok 2016
- nezdaniteľné časti za rok 2016 – daňovník, manžel(ka), II. pilier, III. pilier, príklady
- tlačivá daňových priznaní FO za rok 2016
3. Diskusia
V rámci diskusie sa môžete pýtať na všetko čo Vás zaujíma z oblasti sociálneho poistenia,
zdravotného poistenia, zdanenia príjmov zamestnancov a Zákonníka práce.
Ako obvykle sa počas jediného dňa dozviete všetko podstatné, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome
rokov 2016/2017 – ročné zúčtovanie preddavkov na daň, daňové priznania FO, všetky potrebné legislatívne zmeny.
Účastníci seminára dostanú rozsiahly pracovný materiál (cca 130 strán) občerstvenie a obed.

Účastnícky poplatok:
Člen SOPK, SPOK, SKHV, obce a mestá:
Organizačný garant:

66,-€/osoba
60,-€/osoba

Anna Cabajová, Anna Muziková
SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 ŽILINA
T: 041-72 35 103, -655 F: 041-72 35 653

(55 € + 20 % DPH)
(50 € + 20 % DPH)

E: sekcieza@za.scci.sk

Doprava: Hotel Holiday Inn, Športová 568/2, Žilina
GPS: N49.2297100°, E18.7419920°
Zo železničnej stanice: pešo 5 min., smer vpravo po chodníku pozdĺž železničnej trate,
podchodom popod železničný most, na kruhovom objazde vpravo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016
a legislatívne zmeny v mzdovej učtárni k 1.1.2017
16.1.2017 alebo 30.1.2017

Firma, inštitúcia:...............................................................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................................................................
IČO: ........................................................... DIČ: .............................................. IČDPH..................................................
Meno a priezvisko účastníkov – pozícia:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Tel:.................................................... Fax:............................................ E-mail: .............................................................

Termín, počet osôb (variabilný symbol pri platbe) - označte Váš výber a doplňte počet osôb:
16.1.2017 Žilina, Hotel Holiday Inn

........ osoba (-y), VS 160117

30.1.2017 Žilina, Hotel Holiday Inn

........ osoba (-y), VS 300117

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške ............ € prevodom na účet SOPK
v Tatra banke, a.s., č.ú. 2626150413 / 1100, VS: podľa výberu.
IČO: 30842654, DIČ: 2020815236, IČ DPH: SK2020815236.
Účastnícky poplatok je možné uhradiť iba bankovým prevodom!
Pri úhrade účastníckeho poplatku Vám faktúru odovzdáme pri prezentácii, resp. zašleme poštou.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame, pošlite prosím náhradníka.
Túto prihlášku považujeme za záväznú a súhlasíme s podmienkami.
Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu organizácie:

Prihlášku prosíme poslať čo najskôr!
e-mail: sekcieza@za.scci.sk
fax: 041-7235 653
alebo poštou na adresu: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina

Upozorňujeme, že o semináre je veľký záujem, preto Vás prosíme o včasné zaslanie vyplnenej prihlášky,
a zaplatenie účastníckeho poplatku, aby sme Vám mohli rezervovať miesto na seminári!

