Změny ve mzdové účtárně v roce 2018 – příprava mzdových
účetních na rok 2018
Termín: středa 20.12.2017
Čas: 9.00 – 14.00 hodin
Místo: Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o. Jaselská 832
Cena: 1890,- Kč (v ceně je zahrnuto DPH, občerstvení, písemný materiál)
Přednáší: Mgr. Květa Kupčáková - oblíbená a uznávaná specialistka na
mzdovou legislativu s více než třicetiletou odbornou praxí, zkušená
lektorka Ostrava
 Určeno pro: Účetní, mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a
další osoby zajímající se o tuto problematiku






Program:
Přehled navrhovaných změn, které ovlivní mzdovou praxi roku 2018
-

Změny v DPČ a DPP – odměňování, vyrovnávací období, potvrzení o zaměstnání
Minimální mzda od 1.1.2018, zaručená mzda
Nové hodinové sazby minimální mzdy pro dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý
provoz, příplatek za prostředí
Změny v nemocenském pojištění
Nové redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy v době
nemoci
Maximální vyměřovací základ, průměrný výdělek pro rok 2018
Otcovská dovolená – nová dávka, délka a výše dovolené, podmínky pro nárok a
výplatu zaměstnance, výpočet dávky, doklady, změny v ošetřovném
Dlouhodobé ošetřovné – nová dávka nemocenského pojištění, podmínky nároku, její
výše, podpůrčí doba, dopad do Zákoníku práce,
Změny ve výši vyplácených nemocenských dávek
Změna v nároku na dávky nemocenského pojištění u zaměstnání malého rozsahu
Změna ve stanovení pravděpodobného příjmu pro výplatu nemocenských dávek
Změny ve zdaňování mezd

-

-

Daňové zvýhodnění na děti od 1.1.2018
Solidarní daň, změny v odpočtech a slevách na dani- dary (krev, kostní dřeň),
invalidity, nový odečet ze základu daně
Změny ve srážkové dani – rozšíření na další vztahy
Zásadní změny v koncepci Dovolené – zrušení dovolené za odpracované dny, nový
způsob stanovení nároku, krácení dovolené, dovolená za poměrnou část roku. Jak
započítávat neodpracovanou dobu, postup při změně pracovní doby a délky úvazku
Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění od 1.1.2018
Informace budou aktualizovány a doplňovány dle aktuálního legislativního stavu.

Nezapomeňte si zarezervovat místa na semináři včas!!
Přihlášky zasílejte:
1. písemně na přiloženou přihlášku
2. e-mailem na: jana.novakova@ssos.cz
3. telefonicky – 774 602 430

