40000 м. Суми, пл. Незалежності 3/1
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Зарплата: доступно теорія і приклади
1. Основні документи зарплати
2. Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум. Доплата до мінімальної зарплати
3. Системи оплати праці
4. Працівники постійні, сумісники, внутрішні сумісники, договору ЦПХ
5. Графіки робіт. Підсумований графік. Особливості ведення підсумовування графіка. Табеля
6. Суміщення і сумісництво. Особливості та відмінності
7. Надбавки і доплати. Надбавки і доплати гарантовані та лімітовані державою і Генеральною
угодою профспілок
8. Премії щомісячні, квартальні, річні, разові
9. Види відпусток. Оплачувані та неоплачувані. Особливості нарахування різних видів відпусток.
Застосування п.10 постанови КМУ № 100 для розрахунку середніх
10. Лікарняні й інші виплати ФСС
11. Розрахунки по-середньому, вихідна допомога, донорські, мобілізованим і ін.
12. Індексація доходів. Базовий місяць. Реалії відходу від індексації
13. Податок на доходи фізосіб. Пільги. Негрошові виплати. Оподаткування подарунків і додаткових
благ. Що не обкладається ПДФО
14. Військовий збір
15. 1-ДФ нюанси. Єдиний соціальний внесок. Максимальна величина обмеження. З чого беремо і не
беремо. Доплата ЄСВ до мінімальної зарплати (13 тип) кому треба і кому ні. Новий звіт з ЄСВ:
категорія 66, 14 тип і таблиця 5
16. Аліменти: з чого беремо, з чого не беремо. Державні гарантії аліментів. Співпраця з державними
виконавцями. Довідки про аліменти щомісяця!!!
17. Інші утримання
18. Заплановані зміни в законодавстві
19. Відповіді на Ваші питання

ФОП Бойко Оксана Степанівна
Р/р 26006060073582 в ПриватБанк
(Україна)
МФО 331401
ЄДРПОУ 3045004643

Рахунок № 434
№

Призначення платежу

1

За інформаційно-консультаційні послуги в
сфері інформатизації

Од.

Кіл - сть

Ціна без ПДВ

Сума(грн.)

1

1

650.00

650.00

СУМА без НДС:

650.00

ПДВ:
СУМА з ПДВ:

0.00
650.00

Сума до сплати 650.00 грн.

 Важливо!
650 грн. - за одного учасника

 УВАГА!
За 3 робочі дні до проведення заходу (ДО 19.11.2018) прохання підтвердити присутність на
практикумі

 УВАГА!
Повернення грошей за фактом форс-мажору: за 5 днів до початку заходу - повертається 100% від
вартості практикуму, або переноситься на наступний захід. Якщо Ви нас не попередите вчасно, то
ми не зможемо перенести Вашу оплату, оскільки вона йде на організацію й навчання на цьому
заході, і наші послуги будуть вважатися наданими. Дякуємо за розуміння!
 0542779310, 0980364004, 0950364004, 0730364004

