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ПРОГРАМА ЗА ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:
ОТПУСКИ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ И БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
Обучението е предназначено за всички съществуващи и нови клиенти, които желаят да
използват пълния капацитет на Омекс 2000 и да се запознаят с новостите от 01.07.2019 г.
при въвеждане на болнични за временна неработоспособност и бременност и раждане.
ПРОГРАМА:
09.15 ч. – 10.30 ч. – Болнични и Заявления-декларации от 1 юли 2019 г.
1. Приложение 9 – Промяна на формата на файл за електронно подаване на Приложение 9.
Нови полета и спецификация на грешки;
- Основания за отпуск, необходими при работа с болнични – промени 2019 г.
2. Приложение 10 – Удостоверение от осигурителите за изплащане на парични обезщетения,
извън тези по болничен лист (заявления-декларации приложения от 02 до 08).
10.30 ч. – 10.45 ч. – Кафе пауза
10.45 ч. – 12.00 ч. – Специфики при ревизия на изплащане на обезщетения за временна
неработоспособност и бременност и раждане. Документи НОИ и НАП.
- Срокове за корекция на документи и декларации:
- Корекция на Приложение 09 и Приложение 10 по електронен път;
- Корекция Декларация Обр. 1 – срокове за подаване по електронен път;
- Заявление за издаване на Задължителни предписания НОИ – документи, изчисляване на
осигурителен доход;
- Подаване на Декларация Обр. 1 в НАП – срокове, необходими документи;
- Корекция на Декларация Обр. 6 във връзка с промяна на отсъствия.
12.00 ч. – 12.30 ч. – Дискусия, отговори на въпроси.

Забележка:
* Тип на обучението: Групово (6 – 10 души);
* Условия: 1 работен преди обед от 09.15.до 12.30 часа.
* Място на обучението: в офиса на Адванс ООД, гр. Пловдив, ул. „Борислав“ 14
* Дати на провеждане: - 25.07.2019 г. (четвъртък) – местата са изчерпани
- 30.07.2019 г. (вторник) – местата са изчерпани
- 31.07.2019 г. (сряда) – 5 свободни места
* Цена на курса за 1 специалист: 72 лв. с вкл. ДДС.
Ако проявявате интерес и желаете да се запишете, моля обадете се на някой от нашите
телефони: 032 622565, 622573, GSM: 0888564749 или ни пишете на office@advance.bg.

