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Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium:

Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce
- obowiązki płatnika składek
- zmiany w dokumentach zgłoszeniowych od 16 maja 2021 r.,
które odbędzie się w trybie online

14 czerwca 2021 r. (poniedziałek), godz.10.00 - 14.00.
Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne
certyfikaty ukończenia w formacie pdf.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433.
Koszt szkolenia-webinarium to 220 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po
realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.
Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników
i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań. Zainteresowanych
prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
szkolenia@ekspres.info
Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak
w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa
e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.
Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej ekspres.info
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie
zachodzących zmian w przepisach.
Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
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Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne w praktyce
- obowiązki płatnika składek
- zmiany w dokumentach zgłoszeniowych od 16 maja 2021 r.
Program szkolenia :

1. Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło) zawarta:
- z własnym pracownikiem – obowiązki względem ZUS,
- z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym,
macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
- z osobą wykonującą inną umowę zlecenia,
- z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,
- z emerytem, rencistą i członkiem rady nadzorczej.

2. Składki za zleceniobiorców:
- dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy,
- przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek – analiza interpretacji ZUS.

3. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom – działalność
gospodarcza - mały ZUS.
4. Umowa o dzieło – zmiany od 1 stycznia 2021 r.
5. Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA obowiązujące
od 16 maja 2021 r.:
- w zakresie obowiązku podawania kodu wykonywanego zawodu
i specjalności dla pracowników i zleceniobiorców,
- zmiana stanowiska pracy a obowiązek zgłaszania zmian,
- od kiedy do składanych dokumentów zgłoszeniowych należy podać kod
zawodu.
6. Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie
rozliczeń z ZUS.
7. Obowiązki płatnika składek w zakresie Pracowniczych Programów
Kapitałowych.
8. Platforma Usług Elektronicznych.

