SoftAg STŘÍBRO s.r.o. pořádá

obecný kurz Mzdová účetní
…kód…...………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........dnů/hodin...cena vč. 21% DPH

MZU
GDPR
DE
PÚ
Zas
ŘIDIČI
MZDY
DPH
EET

Obecný kurz Mzdová účetní
Jak se připravit na GDPR
Vedení daňové evidence na PC
Vedení účetnictví na PC
PC evidence skladu s EET prodejem
Školení řidičů referentů
Mzdy – předpisy a zákony 2018
DPH v roce 2018, DPH v EET
Elektronická evidence tržeb (EET)

Stříbro 16.+29.12.2017+5.+12.+19.2018
Těchlovice 28. 12. 2017 8:15 - 14:30
Stříbro 6.+13. 1. 2018 8:00 – 16:00
Stříbro 6.+13.+20. 1. 2018 od 8:00
Stříbro 7.1. 2018 9:00 – 16:00
Těchlovice 26.1.2018 od 9:00
Těchlovice 29.1.2018 8:15 – 14:30
Těchlovice 30.1.2018 8:15 – 14:30
Těchlovice 15.2.2018 v 8:15, v 17:00

4.900 Kč
1.490 Kč
2.900 Kč
3.900 Kč
990 Kč
399 Kč
599 Kč
599 Kč
699 Kč

5/25
1/6
2/16
3/20
1/7
1
1/6
1/6
1/6

................................................................................................................................................................................................ .....................

Tento kurz je určen začátečníkům a nepředpokládá žádné hlubší znalosti, vítané jsou základní znalosti problematiky
odměňování a základních zákonných předpisů z oblasti mezd a odměňování.
Práce pracovníka personalistiky, vedení dokumentace o zaměstnancích, nástupy a výstupy, typy pracovních poměrů,
zákoník práce, zákon o mzdě, základní druhy odměňování a výpočet mezd, pojistné na zdravotní a nemocenské
a důchodové pojištění, zdaňování mezd, splatnost a výplata mzdy, dávky nemocenského pojištění, roční zúčtování záloh
na daň z příjmu ze závislé činnosti.
Po ukončení kurzu budete schopni vyřizovat personální agendu při nástupu a výstupu zaměstnance do pracovního
poměru, správně vypočítat mzdu pro zaměstnance, odvádět pojistné na zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění,
odvádět daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního zúčtování záloh na daň. Dozvíte se, jak postupovat při výpočtu
průměrů pro pracovněprávní účely a dokumentaci pro účely nemocenského pojištění. Zvládnete jednorázové akce v
souvislosti se mzdovou problematikou.
Kurz se koná v zasedací místnosti firmy SoftAg STŘÍBRO s.r.o. ve Stříbře za kinem v I. patře nad prodejnou
potravin 16.12.2017 8:00-13:00, 29.12.2017 13:00-18:00 a 5.+12.+19.1.2018 13:00-18:00, prezence 15 minut před
zahájením kurzu.
............................................................................................................................................. ...............................................

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu

SoftAg STŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro,
nebo naskenovanou elektronickou poštou na adresu skoleni@softag.cz,
cena za kurz musí být zaplacena buď hotově v naší kanceláři nebo zálohovou fakturou, kterou zašleme
na základě obdržené přihlášky, nejpozději do čtvrtka v týdnu před zahájením první lekce kurzu.
Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš bankovní účet. Případné dotazy zodpovíme na emailu
skoleni@softag.cz nebo na mobilu 739 058 269 či telefonu 374 623 540.
-----
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZY SoftAg STŘÍBRO s.r.o.
Jméno a příjmení (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)

Kód kurzu

Cena

1............................................................ ............................................

…………….................

.................... Kč

2............................................................ ............................................

…………….................

.................... Kč

Zálohovou fakturu a daňový doklad po zaplacení vystavit pro:
Jméno (firma):

...................................................................................................................................................

Adresa (sídlo):

...................................................................................................................................................

IČO, DIČ: ........................................... ............................ Telefon: .................................................... ..................
E-mail: ................................................ ..............................Skype:................................................................. ........
Dne: ........................................................ ......................... Podpis (razítko): ................................................ .........

