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AKTUÁLNE ZMEMYV MZDOVEJ OBLASTI

OD 1.1.2013

Cieľová skupina : mzdoví účtovníci, personalisti, ekonómovia a účtovníci, starostovía, kontrolón

ORGANIZAČNÉPOKYNY: ÚČASTNÍCKYPOPLATOK:
Dátum konania : 4. december 2012 / utorok pre členov RVC KE : t ^sť"%a jjt ib r

V

Miesto konania : SBD II., Bardejovská 3, Košice pre nečlenov RVC KE : 30,-   /účastník
Lektorka : Ing.Pavol Kukučka č.účtu: 1274035053 ,0200
Prezencia : od 8.30 h, začiatok : 9.00 h VS : 0412

/

PROGRAM SEMINÄRA:

Zákon o sociálnei poi'sťovni v roku 2013 Zakon o zdravotnom poistení v roku 2013

^odvody z dohôd - zamestnancov, studentov, dôchodcov '/'zmenená definícia zárobkovej činnosti 3 zamestnanca
<//súbeh dohôd a poberania predčasného starobného dôchodku ^odvody zdravotného poistenia podfa typov dohôd a
^nový význam pravidelného a nepravidelného príjmu prí poistencov

dohodách ^prihlasovanie a odhlasovanie poistencov - dohodárov
^nárok na dávkyjednotlivých skupm poistencov pracujúcich na ^pravidelný a nepravidelný prijem

ctohody ^podiely na zisku
. náhrada prfjmu platená zamestnávateľom pri DPN

dohodára Zákonník oráce v roku 2013
närok pri rôznych kombinádách pracovného pomeru a 1/pracovný pomer na dobu určitú.

dohody .^práca nadčas
nemocenské dávky ^súbeh výpovednej doby a odstupného.

^ELDP ^zmena postavenia zástupcov zamestnancov
^maximálne vymeriavacie základy *ŕ'práva garantované Zákonníkom práce "dohodárom"

StarobnédôchQdkovésporenie
^mírniky zmien - september 2012, rok 2013 Novela zákona í. 552/2003 Z. z. o vykone práce vo vereinom
^dobrovorné sporenie ŕ

zauime
'/otvorenie II. piliera - vstup, výstup ^vyriešenie problému odmeňovania členov komisií
^ideálny sporiter Novela zákona c. 369/1990 2. z. o obecnom zriadení
^čakanie na "anuitnú" novelu

^vyriešenie problému s pracovným pomerom hlavnéhoZákon o dani z príimov z oohľadu zóvisleí Sínnosti v roku 2013
kontrolóra^nezdaniterné časti základu dane

Mínimálna mzda na rok 2013^zrušenie rovnej dane - mesačnej a ročnej
T/nová osobitná sadzba dane

^daňový bonus

Vo vložnom je zahrnuté : vložné na seminár, občerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok : 28. november 2012

Prihlasovať sa môžete mailom, telefomcky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. Identifikacné údaje RVC Košice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vsetky údaje potrebné k úhrade vložného a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom

/

z účtu o úhrade poplatku tvorf doklad pre zúctovanie. Úcastnícky poplatok Je stanovený dohodou v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.

Motto: " Dobročinny nieje ten, kto pozerá na odmenu, ale ten, kto sí predsavzal robíť dobre. ".

Demokritos,

Sosrdečnýmpozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košice je členom Asociácíe vzdelávania samosprávy. RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 KoSice
Infonmáde o vzdelávaní samosprávy náj'detena www.avs-rvc.sk IČO: 31268650, DIČ: 2021412756, č.ú.: 1274035053/0200

.


