
Rocné zúctovanie zdravotného poistenia za rok
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Peciatka a podpis

Otázky na lektora:

Individuálna konzultácia: áno /nie

• nevhodné preškrtnite

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

na seminár "Novela zákonníka práce úcinná od 1.04.2011, Rocné zúctovanie dane
z príjmov za rok 2010, Rocné zúctovanie zdravotného poistenia za rok 2010.
Praktická aplikácia zmien, ktoré sú úcinné od 1.1.2011 v zákonoch .•••ktorý sa koná
dna 21.03,2011. :' I ".' ,. /

meno a priezvisko !.!.1:!./I!: :~ el!.!!/( P/tf , " '/'., , .
adresa vysielajúcej organizácie 7~..t).t.:z..:::'. ?~.~~?:?.. ~ ,(!~(,.~..~f/ q.,..C.
poplatok uhradzuje C. ú.'t...~'~~?..!7..2.o!.; -::?/i?!.~.fdvýške eJ...;;[?~?..~ .., .

telefón ~'!J/.t.r[y?P..Z;?..1 ,..............' dátum úhrady: .

Úcastnfci dostanú pri prezentácii CD s materiálom k danej problematike.
ORGANIZACNÉ POKYNY: Záväznú prihlášku pošlite na našu adresu alebo faxujte na

fax ~. 772 15 79. Najneskôr do 18.03.2011. Do tohto terminu uhradte úcastnícky poplatok(35,.)€J1 úcastníka. každý další z tej istej organizácie 20.-€, prevodným príkazom na
úcet c. 98131~72/0200 VÚB Prešov, ( VS - 2611, KS~_JL308 ), ICO 00441074, OIC

'~ - c __ · • oo_

2020848049. Pri platbe prevodom, prosíme, uvádzat názov firmYJ~re lep-šiu orientáciu
pri overovani Vašich-Pr;Ueb.Laroven VáSprosi'iTieo preu-kázanie sa k~PPpri--------- ...-----
prezentácii. V prípade neúcasti poplatok vraciame na základe Vašej žiadosti. Po

tomto termíne je cena 37.- € v hotovosti. ktorá sa uhradí v den konania seminára na
mieste konanial
Akadémia vzdelávania nie je platcom DPH!
Pozvánka slúži ako úctovný doklad I
JE NUTNÉ PRIHLÁSIT SA. ABY SME VÁS V PRíPADE ZMENY MOHLI
INFORMOVATr

INFORMÁCIE: tel.: 051/773 26 73, 051/749 29 91, tel.lfax: 051/772 1579

mobil: 0903/902617,0910/906923,0915/858617
e-mail: av o aveduc' www.aveducation,s

.'<~N~O?' -!";,:s;'rv;a B;ndasov'~ ~ rl NI' riaditelka pobocky

~-0ZA - ;-;:;1- ,~'t Akadémie vzdelávania Prešov~D~\.

X..Pred faxovanl odstrihnút •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Novela Zákonníka práce úcinná od 1.4.2011

Rocné zúctovanie dane z príjmov za rok 2010

Rocné zúctovanie preddavkov na dan v plnom prúde
.í Zamestnanecká prémia
.í Minimálna výška dane a starobní dôchodcovia
.í Príjmy zdanované zrážkovou danou
.í Potvrdenie o zaplatení dane na 2 % ...komu ?
.í Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %

Dalšie povinnosti
.í Hlásenie o vyúctovani dane
.í Štvrtrocný prehlad preddavkov na dan za I.Q 2011

}>

}>

~
Program:

Seminár "Novela zákonníka práce úcínná od 1.04.2011, Rocné zúctovanie

dane z príjmov za rok 2010, Rocné zúctovanie zdravotného poistenia za rok
2010, Praktická aplikácia zmien, ktoré sú úcinné od 1.1.2011 v zákonoch." sa
uskutocní dna 21.03.2011 o 8,30 hod. v OOK, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov.
Prezentácia úcastníkov sa uskutocní v case od 8,00 - 8,30 hod

}> Rocné zúctovanie zamestnancov, poistencov štátu, samoplatitelov
}> Postupnost jednotlivých krokov rocného zúctovania ZP podrobne'
).> Vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov z pohladu dane z príjmov
).> Tlacivá týkajúce sa mzdovej úctovnícky .

o tlacivo A, S, SA, X, XA
).> Priklady na vyplnenie jednotlivých typov tlacív
)o postup pri RZZP • špeciálna mo~no6f vrátenia zaplatených preddavkov na ZP

o poistenci štátu - študenti, starobni dôchodcovia ...
o neplatené volno '

Praktická aplikácia zmien v zákonoch
.í C. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov z pohladu závislej cinnosti
.í C. 461/2003 Z.z. o sociálnej poistovni
./ C. 580/2003 Z.z O zdravotnom poistení
.:. Po kvapkách ... priprava na superhrubú mzdu

• "Vynútená",novela Zákonníka práce - zákon c.48/2011
.í rozšírenie dôvodov zákazu diskriminácie zamestnancov v pracovnoprávnych

vztahoch
.í vymedzenie ochrany biologického stavu ženu a osobitného vztahu medzi nou

a dietatom
.í zásadná zmena pri návrate zamestnankyne/zamestnanca z rodicovskej dovolenky

podla § 166 ods. 2 I~--:vr--o:.í písomná oznamovacia povinnost zamestnankyne/zamestnanca tý.kajada ScF
materskej resp. rodicovskej dovolenky podla § 166 ods. 1, ods.2

.í kolektívne pracovnoprávne vztahy - nadnárodné informácie a po

• Priprava na velkú novelu Zákonníka práce


