SoftAg STŘÍBRO s.r.o. pořádá seminář

MZDY - předpisy a zákony 2019
…kód…...………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........dnů/hodin...cena vč. 21% DPH

Zas
EET prodej služeb/zboží/materiálu Stříbro 30. 12. 2018 9:00-16:00
DE
Vedení daňové evidence na PC
Stříbro 5.+12.1.2019 8:00 – 16:00
PÚ
Vedení účetnictví na PC
Stříbro 5.+12.+19. 1. 2019 od 8:00
MZ
Zpracování mezd na PC
Stříbro 26. 1. 2019 8:00 – 16:00
ZN
seminář Zelená nafta 2019
Těchlovice 26. 1. 2019 09:00 – 14:00
Mzdy seminář Mzdy 2019
Těchlovice 29. 1. 2019 08:15 – 14:30
DPH seminář DPH 2019
Těchlovice 30. 1. 2019 08:15 – 14:30
Řidiči školení řidičů referentů
Těchlovice 31. 1. 2019 od 9:00
EET
Elektronická evidence tržeb
Těchlovice 5. 2. 2019 8:00 - 13:00
GDPR1 seminář GDPR levně, rychle, účinně Těchlovice 7. 2. 2019 08:00 - 13:00
GDPR2 GDPR školení (THP) zaměstnanců Těchlovice 7. 2. 2019 13:30 - 16:30

990 Kč
2.900 Kč
3.900 Kč
1.490 Kč
od 699*Kč
990 Kč
990 Kč
od 349 Kč
699 Kč
1.990 Kč
od 399 Kč

1/7
2/16
3/20
1/8
1/4,5
1/5
1/5
1
1/5
1/5
1/3

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

Seminář „Mzdy – předpisy a zákony 2019“ bude zaměřen na aktuální stav a změny legislativy účinné od roku 2019
v jednotlivých oblastech:
> zákoník práce,
> všeobecné zdravotní pojištění,
> nemocenské a důchodové pojištění,
> daně z příjmů (nejenom ze závislé činnosti),
> zákon o zaměstnanosti a další související zákony a předpisy,
> GDPR a zákon o zpracování osobních údajů.
V teoretické části se zaměříme také na roční zúčtování daně ze závislé činnosti a funkčních požitků, výpočet povinného
podílu osob se zdravotním postižením a na elektronickou komunikaci. Na dopoledne 8:15 - 12:00 je plánována obecná
(teoretická) část, po obědě 12:30-14:30 seznámíme obecně (teoreticky) s roční závěrkou za rok 2018 ve mzdách a pak
ukážeme na příkladu systému SoftAg, jak jsou prezentované změny zapracovány do počítačových programů. Máte-li již
znalosti mzdové problematiky pro rok 2019, můžete se zúčastnit jen odpolední části, pak se přihlašujte pod kódem SUM.
Seminář se koná v salónku Motorestu a cukrárny U Rumcajse v Těchlovicích (ze Stříbra výjezd směr Cheb,
v Těchlovicích po pravé straně). Svoje automobily zaparkujte na zahradě restaurace, vjezd vlevo od budovy motorestu.
Prezence 15 minut před zahájením. V restauraci se lze občerstvit i dobře najíst. Změna místa konání vyhrazena.
............................................................................................................................................. ...............................................

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu

SoftAg STŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro,
cena za seminář musí být zaplacena buď hotově v naší kanceláři do pátku 25.1.2019 do 14:00 nebo
bankovním převodem tak, že částka musí být připsána na náš účet 167500277/0600 s variabilním
symbolem IČO nejpozději v pátek 25.1.2019. Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš bankovní
účet. Fakturu/daňový doklad si do 10 dnů po kurzu stáhněte z www.softag.cz/download/XX.pdf, kde místo
XX napište svoje IČO. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 374 623 540.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ
Těchlovice (Stříbro), Motorest U Rumcajse, Mzdy 29.1.2019 od 8:15

Jméno a příjmení (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)

Kód semináře

Cena

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

…………....................

.................... Kč

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

…………....................

.................... Kč

3............................................................ ............................................
Daňový doklad vystavit pro:

…………....................

.................... Kč

Jméno (firma):

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

Adresa (sídlo):

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

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

Po zaplacení si do 10 dnů po kurzu stáhněte fakturu (daňový doklad) z www.softag.cz/download/XXX.pdf,
přičemž místo XXX napište svoje IČO.

