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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007

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

Ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne w 2022/2023 r.
- obowiązki płatnika składek
które odbędzie się w trybie online

6 grudnia 2022 r. (wtorek), godz.10.00 - 14.00.
Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info
Koszt szkolenia-webinarium to 280 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 na czacie.
Zainteresowanych prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na
stronie internetowej www.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 również na stronie internetowej www.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 2022/2023 r.
- obowiązki płatnika składek.
Program szkolenia:
1. Składka zdrowotna w ramach Polskiego Ładu:
- miesięczna i roczna podstawa wymiaru składki dla osób prowadzących
działalność gospodarczą,
- miesięczna i roczna podstawa wymiaru składki w przypadku kilku
działalności,
- osoby powołane do pełnienia funkcji na podstawie powołania – zmiany
w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i ustalaniu podstawy
wymiaru od 1 lipca 2022 r.,
- podstawa wymiaru składki dla osób współpracujących.
- odliczanie składki zdrowotnej – zmiany od 1 lipca 2022r.;
- obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – doprecyzowanie
przepisów,
- różnice remanentowe – praktyczne wyjaśnienia i przykłady,
- korygowanie składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą,
- zmiana formy opodatkowania w 2022 r.,
- tryb rozliczeń składki rocznej.
2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu
zdrowotnemu osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych:
- omówienie najważniejszych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
3. Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS.
- obowiązki płatnika składek od 1 stycznia 2023 r.,
- PUE ZUS – wnioski,
- PUE ZUS – kreatory,
- aplikacja mobilna mZUS.
4. Pytania i odpowiedzi.









