IZBA PRZEMYSŁOWO – HANDLOWA W RZESZOWIE
THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE IN RZESZOW

Organizacja Samorządu Gospodarczego
Organizacja Pracodawców

Członek Krajowej Izby Gospodarczej

SZANOWNI PAŃSTWO !
Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie
zaprasza do udziału w szkoleniu:

PROMOCJA
PRZEDSIĘBIORSTW

CERTYFIKACJA
WIARYGODNOŚCI

SKŁADKI NA ZUS w 2020r. - Obowiązki płatnika składek –
Termin szkolenia: 6 października 2020 r.
PROWADZĄCA:Dorota Kijowska - Główny Specjalista ds.ubezpieczeń

społecznych
WYRÓŻNIENIA

PROGRAM SZKOLENIA:

SZKOLENIA

SEMINARIA

TARGI

WYSTAWY

DORADZT WO
WSPÓŁPRACA
ZAGRANICZNA
ODWOŁANIA OD
PRZETARGÓW

LEGALIZACJA
DOKUMENTÓW
EKSPORTOWYCH
USŁUGI:
- FINANSOWE
- INFORMATYCZNE
- PRAWNE

1. Elektroniczna obsługa wniosków i rozliczeń - Nowe funkcjonalności,
wykorzystanie PUE
 Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS
 Rozliczenie składek
 Jak wysyłać wnioski i odbierać informacje elektroniczne z ZUS?
2. Obsługa aktualnych wniosków przesyłanych przez PUE do ZUS
 Omówienie rodzajów wniosków i poprawności ich wypełnienia
 Odpowiedzi na pytania/przykłady
3. Korekty zgłoszeń i wyrejestrowań.
 -Korekty raportów składkowych
 -Wykazywanie informacji o przerwach i wypłacanych świadczeniach
 -Korekty raportów RSA
4. Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców.
 -Obowiązki pracodawcy
 -Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia
 -Nowe raporty RCA i informacje dla ubezpieczonych – omówienie/przykłady
 -Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez
podmiot zatrudniający
5. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
 -różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
 -kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
 -wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do
umowy o dzieło,
 -konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
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-różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
-kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
-wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o
dzieło,
-konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,

6. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2020 rok z
uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia:
 -umowy zlecenia- umowy o pracę,
 -umowy zlecenia i studiowania na wyższej uczelni,
 -umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 --umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu wychowawczego,
 -umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku
macierzyńskiego,
 -umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą,
 -umowy zlecenia z własnym pracownikiem
7. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców.
 -umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta
z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS – nowa definicja płatnika
składek
 -umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
 -przychody zwolnione od składek
 -rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
 -wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia
z ZUS-em
 -przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika
KOSZT SZKOLENIA : 280 zł +VAT 23% od 1 osoby ( dla członków Izby 250 zł
+VAT 23% )( koszty obejmują - przerwy kawowe, materiały oraz lunch po
zakończeniu szkolenia )
MIEJSCE SZKOLENIA : Restauracja „Galaktyka” w Rzeszowie, ul. Z. Kozienia 3
początek szkolenia - 9:30, przewidywany koniec - 14:30
Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest skontaktowanie się telefoniczne z IPH w Rzeszowie
nr tel. 17 854-90-50, wysłanie zgłoszenia na nr fax.: 17 854-90-50 lub na adres email
szkolenia@iph.rzeszow.pl oraz dokonanie wpłaty przelewem na konto:
PKO BP S.A. I Oddział w Rzeszowie 27 1020 4391 0000 6802 0078 8752

- PRAWNE
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