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

Wynagrodzenia w 2022 r. - problemy i wątpliwości
Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, obejmuje zagadnienia uwzględniające
zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r.
Zagadnienia omawiane na szkoleniu stanowią odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z rozliczaniem
wynagrodzeń.
Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią
teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w sytuacjach wątpliwych.
2. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:
wynagrodzenie za urlop po zmianie wymiaru etatu,
wynagrodzenie w przypadku skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami,
wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
wynagrodzenie za urlop okolicznościowy przy zmianie terminu wypłaty zmiennych składników
wynagrodzenia.
3. Zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop, podstawę wymiaru zasiłku.
4. Ustalenie podstawy wymiaru odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej przy różnych składnikach
wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy pracownikowi przysługuje kilka składników
wynagrodzenia.
6. Premie regulaminowe w postawie wymiaru zasiłku i w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
7. Premia uznaniowa w podstawie zasiłku, w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
8. Zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r. i ich wpływ na rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika i zleceniobiorcy.
9. Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek przy składnikach oskładkowanych i zwolnionych ze
składek.
10. Stosowanie nowych zwolnień od podatku - przegląd aktualnych interpretacji.
11. Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłku, z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną
kodeksową - po zmianach od 1 lipca 2022:

podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na COVID-19 - po zmianach.
12. Rozliczenie wynagrodzenia osoby współpracującej z przedsiębiorcą.
13. Korekty list płac po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.
zamiana umowy zlecenia na umowę o pracę,
nadpłacone wynagrodzenie,
zwrot składek,
nadpłata składek.
14. Spełnienie warunków do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika-twórcy.
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Forma szkolenia:

Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:

590,00 zł

Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:

725,70 zł

