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ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

ГОДИШНО ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДДФЛ 2018 Г., ПРОВИЗИРАНЕ НА ОТПУСКИ
И ДИСКУСИЯ ЗА GDPR
Обучението е предназначено за всички клиенти, които желаят да използват пълния
капацитет на Омекс 2000 и да се запознаят с новостите на продукта.
ПРОГРАМА:
9.00 ч. – 10.30 ч. – Годишно преизчисляване на ДДФЛ






Декларации по чл.49, ал.4, т.8;
Избор на период – Данъчни години;
Отразяване на доходи от други източници в ПП Омекс 2000;
Служебни бележки ДДФЛ;
Данъчни облекчения деца:
- Данъчни облекчения деца чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
- Отразяване в ПП Омекс 2000 на подадени Декларации по чл. 22в и чл. 22г от ЗДДФЛ;
- Годишна служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ.
 Декларация по чл.65, ал.13 от ЗДДФЛ – ПП Омекс Хонорари.

10.30 ч. – 10.45 ч. – Кафе пауза
10.45.00 ч. – 12.00 ч. – Провизиране на неизползвани отпуски в ПП Омекс 2000
 Годишно провизиране на неизползваните отпуски.
- Суматори по отсъствия;
- Редакция на Суматор и на компонентите на Суматор;
- Период и следене на отпуски в ПП Омекс 2000;
- Дневна база на провизиране за минали години.
 Създаване на таблици за провизиране на отпуски в ПП Омекс 2000.
- в текущ м. Декември;
- в текущ м. Януари;
- Данни за провизиране на отпуски в Стандартна рекапитулация и в Общо осчетоводяване.
12.00 ч. – 12.30 ч. – ОМЕКС® 2000 и защита на личните данни (GDPR) – дискусия

Забележка:
* Тип на обучението: Групово (6 – 10 души);
* Дата на провеждане: 06.12.2018 г. (четвъртък) или 12.12.2018 г. (сряда);
* Цена за обучаващ се служител – 72.00 лв. с вкл. ДДС.
Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите
телефони: 032 622565, 032 622573, GSM: 0888564749 или ни пишете на office@advance.bg.

