
Seminár" Práca mzdovej účtovníčky
po skončení roku 2011" sa uskutoční
vo štvrtok 2. februára 2012 o 8:30 h
v Kongresovej sále Spoločenského
domu (vstup od Slov .sporitel'ne na najvyššom
poschodí)

t) Lehoty
t) Predmet dane z príjmov zo závislej
činnosti
t) Minimálna výška dane
t) Sankcia za nevykonanie ročného
zúčtovania.
t) Nové povinnosti zamestnávatel'a od
1.1.2012

Prezentácia účastníkov od 8.00 - 8.30 hod.

PROGRAM: Ročné zúčtovanie preddavkov na
zdravotné poistenie za rok 2011
t) Nová povinnosť zamestnávateľov
súvisiaca s RZZP
t) Termíny RZZP týkajúce sa zdravotných
poisťovní
t) Len pre zaujímavosť ... magické čísla
RZZP 2011 : 2 233,50 € a 26 802 €

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z
príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti za rok 2011

t) Zmeny v povinných a odporúčaných
tlačivách
o Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň ...
o Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov ....
o Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti ...
o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň ...
o Potvrdenie o zaplatení dane na 2 % ...
o Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % ...

Zmeny v zdravotnom poistení
t) Novela zákona o zdravotnom poistení
od 1.8.2011
t) Novela Usmernenia 3/3/2009 UDZS

Zmeny v zákone o sociálnej poist'ovni
t) Materská
t) Dobrovoľné poisteniet) Nezdaniteľné časti základu dane na

daňovníka a na manžela, manželku
o predčasní starobní dôchodcovia
o nový prvok: aktívne a pasívne príjmy
o "Milionárska daň" v roku 2011

Diskusia

Materiál k problematike seminára obdržia
účastníci na CD.t) Podmienky nároku na daňový bonus

o ročný daňový bonus

(j Podmienky nároku na výpočet
zamestnaneckej prémie
o výška zamestnaneckej prémie
o časový test a príjem resp. základ dane

o O/W1L

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Záväzné prihlášky je potrebné vrátit' do
1. februára 2012 do 14.00 hod. a do toho
termínu uhradiť účastnícky poplatok (vrátane
občerstvenia ) vo výške 35 € na účet VÚB
Bardejov, č. 3732-522/0200, IČO 00441074, VS
1/2012. Pozvánka slúži objednávatel'ovi ako
daňový doklad. V prípade závažných dôvodov
neúčasti poplatok za seminár vrátime.
Dôležité upozornenie! Pri platení v hotovosti
bezprostredne pred seminárom je poplatok z
organizačných dôvodov stanovený na 38 € •
Akadémia vzdelávania nie je platitel'om DPH.
Pre úspešné usporiadanie akcie prosíme
o potvrdenie Vašej účasti priloženou prihláškou,
telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Ing. Pavol Šoth
riaditel' AV Bardejov


