
  

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

Umowy cywilnoprawne - rozliczanie na listach płac

W ramach szkolenia w sposób kompleksowy zostaną omówione zasady, związane z naliczaniem na listach płac,

świadczeń dla osób świadczących usługi w ramach umów zlecenia i umów o dzieło.

Uczestnik dowie się na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczeniach.

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział w jaki sposób różne zasady podlegania pod ubezpieczenia, stosowania kosztów

uzyskania przychodu wpływają na ostateczny kształt listy płac.

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (10 minut)

10.40  –  II część szkolenia

12:00  –  przerwa (10 minut)

12:10  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - zasady ustalania i rozliczania.

II. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia:

a. Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

b. Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.

c. Zasady ustalania wysokości składek finansowanych przez Zleceniodawcę (E, R, W, FP i FS, FGŚP, FEP).

III. Zryczałtowany podatek od przychodów.

IV. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu

b. Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu

V. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia.

VI. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy:

a. Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej



b. Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy

VII. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:

a. Ustalanie prawa do świadczeń.

b. Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.

c. Ustalanie wysokości brutto i netto świadczenia.

VIII. Różne świadczenia dla zleceniobiorcy w aspekcie zwolnienia z ZUS i/lub US.

IX. Potrącenia z umów cywilnoprawnych - ustalanie kwoty wolnej od potrąceń.

  

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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