Wojciech Safian

Polski Ład w CIT, PIT i ryczałcie - przewodnik po rewolucyjnych zmianach w podatkach - nagranie wideo
nowość
Zarejestrowane webinarium z dnia 22 listopada 2021 r. Cel szkolenia, korzyści dla uczestników
zapoznanie z nowymi przepisami (na podstawie ustawy uchwalonej
przez Sejm i przekazanej do Senatu) przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian przygotowanie do
modyfikacji współpracy z klientami i kontrahentami praktyczne przykłady i wskazówki, zrozumiały język Adresaci Szkolenie adresowane jest do pracowników działów
księgowo-finansowych przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm oraz innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Program
Część I. Rewolucja w składce zdrowotnej
Problematyka wspólników spółek jawnych, komandytowych, z o.o. i akcyjnych ...
SYMBOL: X1PP1122, CZAS TRWANIA: 3h 54 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, Na adres mailowy
podany w zamówieniu zostanie wysłany link do pobrania pliku instalacyjnego z nagraniem.

CENA: 550,00 zł + 23% VAT (brutto: 676,50 zł)

Przemysław Jeżek

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po Polskim Ładzie - nagranie wideo
nowość
Zarejestrowane webinarium z dnia 1 grudnia 2021 r. Nagranie wideo ze szkolenia, w którym omówione zostały:
lista płac od 1 stycznia 2022 r. - zasady rozliczania
wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach od 2022 r. nowe rozwiązania i zasady rozliczania wynagrodzeń
w porównaniu z aktualnie obowiązującymi - jak według nowych reguł rozliczyć wynagrodzenie, zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną praktyczne
przykłady i wskazówki. Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników ds. kadrowo-płacowych, działów księgowo-finansowych, pracowników biur rachunkowych
oraz innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Program: I. Nowe "ulgi dla pracowników" od 2022 r. ...
SYMBOL: X1LP1201, CZAS TRWANIA: 4 godz.22 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB , Na adres mailowy
podany w zamówieniu zostanie wysłany link do pobrania pliku instalacyjnego z nagraniem.

CENA: 550,00 zł + 23% VAT (brutto: 676,50 zł)

Oliwia Małecka

Zasiłki chorobowe i inne zmiany w ubezpieczeniach społecznych - duże zmiany od 2022 r. - nagranie
wideo
nowość
Zarejestrowane webinarium z dnia 2 grudnia 2021 r. Cel szkolenia, korzyści dla uczestników
omówienie ważnych zmian w zasiłkach chorobowych, które obowiązują
od 1 stycznia 2022 r. omówienie nowych rozwiązań i zasad podlegania ubezpieczeniom obowiązujących od 18 września 2021 r. oraz od 1 stycznia 2022 r.
praktyczne przykłady i wskazówki, zrozumiały język Adresaci Szkolenie adresowane jest do pracowników ds. kadrowo-płacowych, działów księgowo-finansowych,
pracowników biur rachunkowych oraz innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Program 1. Zmiany w zasiłkach chorobowych od 1 stycznia 2022
r.
Zniesienie ograniczenia do 70% podstawy wymiaru dla zasiłku chorobowego należnego w czasie pobytu w szpitalu. Nowy ...
SYMBOL: X1CH1202, CZAS TRWANIA: 3h 43 min, WYMAGANIA: Windows 7/8/10; Java 8 lub nowsza / procesor Intel i3 / pamięć RAM 2GB, Na adres mailowy
podany w zamówieniu zostanie wysłany link do pobrania pliku instalacyjnego z nagraniem.

CENA: 550,00 zł + 23% VAT (brutto: 676,50 zł)
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