Zgłaszanie umów o dzieło; umowy zlecenia,
umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne; zgłaszanie, rozliczanie; PUE; PPK;
Praktyka stosowania.

Wykładowca:

Program:

14 stycznia 2021
(Cz), godz. 10:00,

Dorota Kijowska
- specjalista ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych

UWAGA! Szkolenie online Termin i miejsce:

1. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
• Obowiązki zgłoszenia umów o dzieło
• Jak zgłaszać umowy o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021
• Formularz RUD
• Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
• Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę
zlecenia
Wskazówki praktyczne,
• Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia

2. Bieżące informacje o oskładkowaniu umów
cywilnoprawnych
3. Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od
umów cywilnoprawnych
4. Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do
wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki
5. Domownicy osób zakażonych koronawirusem –
świadczenia w razie choroby
6. Platforma Usług Elektronicznych
• Zmiany we wnioskach na PUE ZUS
• PUE a COVID-19 - kwarantanna lub izolacja domowa
• Obsługa wniosków przesyłanych do ZUS
• Samodzielne tworzenie potwierdzeń z danymi z ZUS
• Rozliczenie składek
• Składanie wniosków (w tym obsługa ZLA)

7. Opłacanie składek za pracowników,
zleceniobiorców
•
•
•
•

Wynagrodzenie w umowie zlecenia
Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 r.
Ewidencja liczby przepracowanych godzin
Wypłata wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki
godzinowej
• Aneksy do trwających umów zlecenia (o świadczenie usług)
• Zleceniobiorcy i samozatrudnieni bez prawa do minimalnej
stawki godzinowej

8. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na
2020 rok z uwzględnieniem najnowszych zmian
w zakresie łączenia:
• Umowy zlecenia- umowy o pracę,

Szkolenie stacjonarne:

online:
(Recepcja 9:15÷9:45)
Cena: 200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

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

• Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
• Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego
pracodawcy
• 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

9. Pracownicze plany kapitałowe
•Obowiązki pracodawcy
•Ustawa o PPK a podstawa wymiaru składek
•Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK
finansowanej przez podmiot zatrudniający

