seminar - radionica

GODIŠNJI OBRAČUN POREZA
i
PRIMJENA OBRASCA JOPPD
29. 11. 2013., Čakovec, Ivana Mažuranića 2, 2.kat (zgrada MEĐIMURJEPLET-a)
početak u 10,00 sati
PROGRAM:
1. GODIŠNJI OBRAČUN POREZA
 obveza godišnjeg obračuna poreza za isplate u 2013.godini
 za koga smijemo/ne smijemo sastaviti godišnji obračun poreza?
 primjena u programskom rješenju „Labis 8“
2. ISKAZIVANJE PODATAKA NA OBRASCU JOPPD








razlozi, svrha i početak primjene obrasca JOPPD u školstvu
obuhvat podataka
rokovi i način dostavljanja obrasca Poreznoj upravi
šifriranje podataka; pravila povezivanja šifri
vrste obrazaca; označavanje identifikatorom
obrasci za naknadno dostavljanje podataka za razdoblje do 31. 12. 2013.
primjeri iskazivanja podataka korištenjem „LABIS 8“ programskog rješenja:
o mjesečna plaća za radnika s punim/nepunim radnim vremenom
o naknada plaće na teret poslodavca i/ili HZZO-a
o plaća u novcu i plaća u naravi za isti mjesec
o neoporezivi primici zaposlenih - dnevno/mjesečno iskazivanje
o troškovi službenih putovanja u zemlji i inozemstvu - predujam i
obračun
o kombinacija: dio primitka kao plaća, dio neoporeziv
o doprinosi za osobu primljenu na stručno osposobljavanje
o isplata drugog dohotka
o isplata autorskog honorara
o neoporezivi/oporezivi iznosi drugog dohotka (stipendije, naknada za rad
redovitih studenata i učenika ...)
o neoporezivi troškovi putovanja koje isplaćuju neprofitne organizacije
o isplata dividendi/udjela u dobiti
o dopuna obrasca JOPPD
o ispravak obrasca JOPPD

3. RAZNO
PREDAVAČ:
kroz seminar će Vas voditi gđa. Mateja Nižić Jovičić, dipl.oec. sa 17 godina staža u
organizaciji poslovnih procesa kod proračunskih korisnika, 7 godina iskustva kao voditelj
računovodstva u proračunskoj ustanovi, te posljednje 4 godine vlasnik i direktor INFOARTIS d.o.o. - tvrtka koja u suradnji sa OPTIMUS LAB d.o.o. organizira i informatizira
poslovne procese kod proračunskih korisnika
NAKNADA:
375,00 kn = sa sklopljenim ugovorom za „LABIS 8“ programski paket prvi sudionik, drugi i
ostali 325,00 kn
475,00 kn = bez sklopljenog ugovora za „LABIS 8“ programski paket prvi sudionik, drugi i
ostali 425,00 kn
naknada uključuje: literaturu, PDV i okrijepu na početku i tijekom pauze
UPLATE:
OPTIMUS LAB d.o.o., Čakovec, L.Bezeredija 41
IBAN: 77 234000 91110592583
OIB: 71981294715

INFORMACIJE / PRIJAVE:
telefon: 040/364-064, 040/365-018, 040/365-019 // mobitel: 091/3640644; 091/3647088
e-mail: prodaja@optimus.hr / davor@optimuslab.hr / tomislav@optimuslab.hr
LIJEPO VAS MOLIMO DA SE PRIJAVTE ŠTO JE PRIJE MOGUĆE, KAKO BI NA
VRIJEME OMOGUĆILI DOVOLJAN BROJ MJESTA I SAMIM TIME I
NESMETANO ODRŽAVANJE SEMINARA
ZAVISNO OD BROJA PRIJAVLJENIH, MOGUĆA PROMJENA LOKACIJE
ODRŽAVANJA SEMINARA (a o čemu ćete biti pravovremeno obavješteni!)

