Zaměstnanecké
benefity

Program semináře:

Zaměstnanecké výhody jsou důležitou součástí odměňování.
Zvyšují spokojenost zaměstnanců a přispívají k jejich loajalitě.
Mají však i svá úskalí z hlediska daně z příjmů a pojistného
na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Zaměstnance v dnešní době již zajímá, jak je bude daný benefit
ovlivňovat z hlediska daně z příjmů, sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění. Zaměstnavatele zase zajímá, kolik
finančních prostředků celkem vynaloží při poskytnutí určitého
benefitu. Věděli jste například, že dárek zaměstnanci v hodnotě
10 tis. Kč bez DPH vyjde společnost celkem na 18,5 tis. Kč?
Proto bychom Vás rádi pozvali na praktický seminář zaměřený
na problematiku zdaňování zaměstnaneckých benefitů.
Účelem semináře bude seznámit posluchače s problematikou
zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance
i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám
pojistného. Budou diskutovány možnosti daňové optimalizace
při poskytování zaměstnaneckých benefitů.
Při výkladu budou zmíněny aktuální novinky v legislativě roku
2014 oproti předchozímu stavu.

• Úvod do problematiky
• Zdaňování zaměstnaneckých benefitů / Daňová
uznatelnost nákladů / Sociální a zdravotní
pojištění
• Poskytování benefitů pronajatým zaměstnancům
či „cizím“ zaměstnancům
• Ostatní zajímavosti k benefitům
• Aktuální a připravované změny v oblasti
zaměstnaneckých benefitů

Pro koho je seminář určen
Tento seminář je určen zejména zaměstnancům personálních
a účetních oddělení zabývajících se odměňováním zaměstnanců
a tvorbou či rozvojem systému zaměstnaneckých benefitů. Během
semináře bude věnován dostatek času praktickým příkladům
a diskuzi týkající se daňových a pojistných dopadů nejčastěji
poskytovaných zaměstnaneckých benefitů.

Kdy:
Kde:

Registrace:
Zuzana Šlaichová
zuzana.slaichova@cz.pwc.com
+420 251 152 621

pátek 24. ledna 2014, 9:00 – 15:00 hodin
(registrace od 8:30)
budova PwC, Hvězdova 1734/2c, 140 00  Praha 4

Přihlaste se, prosím, nejpozději do 20. prosince 2013.
Přednášející:    specialisté společnosti PwC Česká republika
Jazyk:
seminář proběhne v českém jazyce
Cena:
5 500 Kč s DPH (4 545 Kč bez DPH)
Sleva 10 % z ceny semináře za včasnou registraci
do 20. listopadu 2013.
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