Oddział
w Legnicy
- zapraszamy na szkolenia dla klientów -

Panel ZUS
„Pakiet nowego przedsiębiorcy” – na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:
Obowiązki przedsiębiorcy
Zasady sporządzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych
Usługi dostępne dla płatnika
Podstawowe informacje o e-składce od 1.2018 r.
Elektroniczne zwolnienia od 1.2018 r.
Problemy finansowe

Termin:
poniedziałek
11 września
godz. 9.00

Panel Urzędu Skarbowego
„Pakiet nowego przedsiębiorcy” – instruktaż dla nowych przedsiębiorców

Miejsce spotkania:

Panel Powiatowego Urzędu Pracy
„Programy wsparcia finansowego dla nowych przedsiębiorców”
Panel ZUS
„Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego (ubezpieczenia osób migrujących podejmujących pracę na terenie krajów UE/EOG i Szwajcarii)”

Termin:
wtorek
12 września

Panel Urzędu Skarbowego
„Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego osób wykonujących pracę poza granicami kraju oraz rezydencja
podatkowa w przypadku osób pracujących poza granicami kraju”

godz. 9.00

dodatkowo wsparcie eksperckie przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy

Panel ZUS
„Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)”

godz. 13.00

siedziba ZUS
w Legnicy,
ul. Grabskiego 26,
sala konferencyjna
nr 200

Oddział
w Legnicy
- zapraszamy na szkolenia dla klientów -

Panel ZUS
„Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar
składek na ubezpieczenia” – jest to szkolenie z zakresu zasiłków

Termin:
środa
13 września
godz. 9.00

Panel ZUS
„E-składka – nowy wymiar rozliczeń”
Panel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – instruktaż dotyczący rozliczeń;
na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

Termin:
czwartek
14 września
godz. 9.00

Formy prowadzenia działalności ze szczególnym omówieniem działalności gospodarczej osoby fizycznej
Formy i sposoby prowadzenia ewidencji księgowych, formy opodatkowania
Podatek VAT

Panel ZUS
„Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)”

godz. 13.00

Panel ZUS
„ABC przedsiębiorcy” – na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia

Termin:
piątek
15 września

Oferta ZUS na problemy finansowe przedsiębiorcy
FRAUD – czyli najczęściej występujące oszustwa wobec ZUS
Nowe wyzwania stawiane przed płatnikami składek na 2018 r.
Pełnomocnictwo
Najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych przez płatników

dodatkowo wsparcie eksperckie Pana Jarosława Roszko, właściciela Biura Rachunkowego z Legnicy, który
podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami przy wdrażaniu programu Interaktywny Płatnik Plus

Miejsce spotkania:

godz. 9.00

siedziba ZUS
w Legnicy,
ul. Grabskiego 26,
sala konferencyjna
nr 200

Oddział
w Legnicy
- zapraszamy na szkolenia dla klientów -

„ABC przedsiębiorcy” – instruktaż dla nowych przedsiębiorców:
wspólne szkolenie samorządu z Bolesławca, ZUS, Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego

Termin:
piątek
15 września
godz. 10.00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
zapisy telefoniczne: 76 876 41 68, 76 876 41 63
zapisy poprzez e-mail: emilia.nowakowska@zus.pl

Miejsce spotkania:
Bolesławiec
– Centrum
Wspierania
Przedsiębiorczości
Plac Marsz.
J. Piłsudskiego 1
sala nr 412 (IV p.)

