VZDELÁVAJTE SA S NAMI

www.seminare.sfera.sk

Neviete sa rozhodnúť, na ktorý seminár prísť? Nevadí! S celoročnou permanentkou už nebudete mať tento
problém.
Neviete sa rozhodnúť, ktorý seminár si vybrať? Zaujalo Vás viacero tém, ale počet seminárov máte obmedzený? Prečo teda neprísť na všetky a
za lepšiu cenu? Už nemusíte hľadať semináre na aktuálne témy, my spravíme všetko za Vás.
Objednajte si permanentku na celý rok, ktorou získate kompletnú starostlivosť o Vaše vzdelanie. Už pri cca 10. seminári (v závislosti od výšky
účastníckeho poplatku) sa Vám Vaša investícia vráti.

Čo získate?


celoročný vstup na viac ako 50 seminárov z oblastí Účtovníctvo a dane,
Personalistika a mzdy a taktiež na špeciálne semináre,



aktuálne informácie o legislatívnych zmenách, pripravovaných novelách
zákonov priamo od odborníkov z Ministerstva financií, Finančného riaditeľstva
a praxe,



vstup pre akúkoľvek osobu z Vašej spoločnosti na všetky 1 - 3dňové semináre
v Bratislave bez ohľadu na sumu účastníckeho poplatku,



15% zľavu z účastníckeho poplatku pre druhú osobu na vybraný seminár,



10% zľavu zo základného účastníckeho poplatku na semináre mimo Bratislavy
(bez ubytovania),



automatické zasielanie materiálov zo seminárov, ktorých sa nezúčastníte,



starostlivosť o Vaše vzdelávanie – aktuálne informácie o blížiacich sa
seminároch.

Permanentku je možné objednať prostredníctvom nášho e-mailu vzdelavanie@sfera.sk.

Semináre, ktoré plánujeme v tomto roku



Používanie pokladnice e-kasa klient a príslušná legislatíva



Srbsko, Rusko)

Termíny: 10.4.2019

Termín: 21. 5. 2019

Prednášajúci: Ing. Petronela Mastihubová, Odbor legislatívy

Prednášajúci: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M.

finančnej správy a správy daní, Sekcia daňová a colná,
Ministerstvo financií SR




Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, CA (certifikovaný audítor)

príplatky


Prednášajúci: Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo SR

miezd
Cestovné náhrady
Termín: 16. 5. 2019
Prednášajúci: Júlia Pšenková, odborník z praxe, špecialistka
na mzdy a odvody

Kompletný výklad zákonu o DPH
Termín: 29. - 30. 5. 2019

Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková, dlhoročná lektorka v oblasti



Aktuálne oblasti účtovania pre podnikateľov
Termín: 28. 5. 2019

Rekreačné príspevky, pracovný čas, dovolenka, nadčasy,

Termíny: 25. 4. 2019

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v praxi (Ukrajina,



Rekreačné príspevky, letné a vianočné odmeny v r.2019,
materská a rodičovská dovolenka
Termín: 31. 5. 2019
Prednášajúci: RNDr. Jana Motyčková, dlhoročná lektorka v oblasti
miezd
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