Nowy sposób opłacania składek ZUS
Program:

1. Nowy sposób opłat składek
2. Nowy sposób rozliczania składek
3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (E-ZLA)
4. Zmiany w oskładkowaniu umów zleceń – praktyka
postępowania:
- umowa zlecenia jako tytuł do ubezpieczeń społecznych,
- umowa zlecenia z rolnikiem,
- zlecenia ze studentami, pracownikami, uczniami, emerytami,
- oświadczenia zleceniobiorców/zaświadczenia – czy składki od
wszystkich zleceń?

Wykładowca:

- specjalista ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
Termin i miejsce:
12 grudnia 2017 r. (Wt),
godz. 10:00,
w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")
Cena:

5. Korekty zgłoszeń i rozliczeń DO ZUS

180 zł

6. Wykazywania wszelkich zasiłków chorobowych
w dokumentach rozliczeniowych, a szczególnie przepadki
sporządzanie korekt zasiłków

[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

7. Obowiązek ubezpieczeń i podstawa wymiaru składek –
wybrane zagadnienia.

17 85 218 62

8. Podstawa wymiaru składek za pracowników
i zleceniobiorców – najnowsze interpretacje oraz
orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

2. e-mail:

9. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień
lekarskich od pracy wykonywana przez płatników
składek:
- Podmioty przeprowadzające kontrolę.
- Zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez płatników składek.
- Nieobecność pracownika w miejscu zamieszkania lub pobytu w czasie
kontroli,
- Protokół z wyników kontroli,
- Uzyskanie informacji o niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia
lekarskiego od pracy po zakończeniu niezdolności do pracy
- Analiza wyników kontroli przestrzeganie wskazań lekarskich.
- Praca zarobkowa w okresie orzeczonej niezdolności do pracy –
orzecznictwo sądowe
- Brak prawa do świadczeń w wyniku kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
- Brak prawa do zasiłku chorobowego, wynagrodzenia za czas choroby
albo zasiłku opiekuńczego
- Pobyt w szpitalu
- Brak prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
- Brak prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
z ubezpieczenia wypadkowego
- Decyzja oddziału ZUS
- Dochodzenie zwrotu zasiłku w wyniku uzyskania informacji
o niewłaściwym wykorzystywaniu zwolnienia lekarskiego od pracy po
wypłacie zasiłku

10. Pytania, dyskusja.

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM

