
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Pracownicze Plany Kapitałowe dla Biur Rachunkowych. Zasady

wdrażania i współpracy między Biurem Rachunkowym a Klientem

Celem szkolenia jest wskazanie obowiązków związanych z wdrożeniem i obsługą PPK po stronie Klienta i Biura

Rachunkowego oraz możliwości scedowania dodatkowych obowiązków na Biuro Rachunkowe.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. PPK wdrożenie :

a. Dla kogo i od kiedy należy tworzyć PPK

b. Procedura wdrożenia PPK w firmie:

`. Wybór instytucji zarządzającej środkami PPK.

`. Umowy zawierane w związku z PPK – terminy i ich wpływ na listę płac.

`. Obowiązki administracyjne i informacyjne na etapie wdrażania PPK leżące po stronie

pracodawcy/zleceniodawcy.

c. Sankcje grożące za naruszenie ustawy PPK – jakie mogą być koszty i kto ponosi odpowiedzialność

za nałożone kary.

2. Obowiązki administracyjne związane z PPK w trakcie:

a. Obowiązki informacyjne względem nowozatrudnionego pracownika lub zleceniobiorcy.

b. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika lub zleceniobiorcę.

3. Wpłaty na PPK

a. Wpłaty na PPK finansowane przez Pracodawcę/ Zleceniodawcę.

b. Wpłata na PPK pracownika/zleceniobiorcy:

`. Składniki wynagrodzenia od których naliczane są składki na PPK.

`. Wysokość wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej.

`. Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości.

`. Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej.



`. Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej.

c. Zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy od składek PPK finansowanych przez Pracodawcę/

Zleceniodawcę.

d. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika /

zleceniobiorcę

e. Korekty list płac a składki na PPK.

f. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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