Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach od 2017 roku; Elżbieta Daszko
Program:
1. Działalność socjalna – podstawy prawne z uwzględnieniem
najnowszych zmian w prawie pracy
2. Odrębne regulacje dotyczące działalności socjalnej w jednostkach
oświatowych
3. Tworzenie ZFŚS – kryteria i wymogi ustawowe
4. Katalog świadczeń i usług, które można organizować w ramach
działalności finansowej ze środków ZFŚS
5. Kryterium socjalne – podstawowa zasada przyznawania
świadczeń i usług z ZFŚS. Aktualne interpretacje urzędowe oraz
orzecznictwo Sądu Najwyższego
6. Osoby uprawnione do korzystania świadczeń finansowych z ZFŚS
-Pracownicy oraz rodziny pracowników – alternatywne definicje pojęcia
„rodziny”
-Emeryci, renciści i ich rodziny jako krąg osób uprawnionych do świadczeń
z ZFŚS w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego
-Inne osoby uprawnione do świadczeń wymienione w regulaminie ZFŚS
(osoby żyjące w związkach nieformalnych z uprawnionymi, zleceniobiorcy,
dzieci itp.)
7. Zapisy regulaminu ZFŚS oraz wzory dokumentów związanych
z ubieganiem się o pomoc funduszu
-Protokół z posiedzenia komisji socjalnej
-Preliminarz wydatków na dany rok kalendarzowy
-Regulamin pożyczek mieszkaniowych
-Wniosek o przyznanie świadczeń usługi z ZFŚS
-Oświadczenie pracownika o dochodach w rodzinie
-Decyzja pracodawcy przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia
z ZFŚS
8. Umowy o wspólnej działalności socjalnej pracodawców
9. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu administrowania
funduszem
10. Coroczne odpisy na fundusz socjalny
11. Wydatki z ZFŚS, a podatek VAT w świetle interpretacji organów
podatkowych oraz orzecznictwo sądowe
12. Świadczenia oraz dofinansowanie z ZFŚS jako dochód
pracownika, a zwolnienia podatkowe
13. Wypłata świadczeń i dofinansowania z ZFŚS - kiedy powstanie
obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne.
Interpretacje, orzecznictwo SN

Wykładowcy:

Elżbieta Daszko
- była rzecznik

dyscypliny finansów
publicznych, praktyk
w zakresie
rachunkowości
budżetowej, posiada
certyfikat wykładowcy
(NR 664) nadany przez
kancelarię Prezesa Rady
Ministrów
Termin i miejsce:
21 grudnia 2018 (Pt),
godz. 10:00,
Rzeszów,
ul. Grottgera 10, sala 317
(PSS "Społem")

Cena:
180 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

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

-przykłady: kiedy ZUS może zobowiązać pracodawcę do naliczenia
i odprowadzenia składek od wypłat ZFŚS
14. Uznaniowy charakter wypłat z ZFŚS. Procedury odwoławcze
w przypadku decyzji pracodawcy o nieprzyznaniu świadczenia
z ZFŚS
15. Naruszenie przepisów ustawy o ZFŚS: najczęściej spotykane
nieprawidłowości. Konsekwencje karne.
16. Obowiązek zwrotu środków wydatkowych niezgodnie z ustawą
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
17. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania i odpowiedzi

