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Obračun plaća u 2019. godini
Mjesto održavanja

ZAGREB, Centar 2000, Radnička cesta 39, 4. kat

Vrijeme održavanja

12. veljače 2019.
RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

Registracija polaznika
Obračun plaća od 01.01.2019.

9:00 – 12:00

1.DIO
•
•
•
•
•
•
•

Pauza za kavu
tijekom predavanja

Obračun poreza – novi porezni razredi
Obračun doprinosa – promjene/ukidanje stopa
Novosti u osobnim odbitcima
Osnovice za doprinose za obvezna osiguranja
Rokovi dospijeća doprinosa i poreza za naplatu
Poduzetnička plaća i članovi uprave u 2019. g.
Primjeri obračuna-utjecaj novih propisa

2. DIO
• Minimalna plaća i način obračuna
• Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa - kada i kako? (razrada po
slučajevima)
• Primjena najviše osnovice (mjesečne i godišnje)
• Posebni obračuni (hrvatski ratni invalidi, poduzetničke plaće, područja od
posebne državne skrbi)

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori
Osvježenje i light meal (lagani obrok)
3. DIO
• Neoporezive isplate
• Primici koji ne ulaze u godišnji cenzus od 15.000 kn
• Još neki posebni primjeri i načini oporezivanja
• Novosti vezane uz treći stup mirovinskog osiguranja
4. DIO
• Što ako plaća za protekli mjesec nije isplaćena u tekućem mjesecu?
• Kakav je postupak kod naknadne isplate?
• Kada je poslodavac dužan obračunavati dodatke na plaću?
Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Predavači:

Kotizacija

Dubravka Lacić (Basis savjetovanje d.o.o.)

1090 kn + PDV

•
•
•
•
•
•
•
•

Uvjerenje o završenom usavršavanju u području računovodstva,
financija, ljudskih resursa i javne nabave
Skripta sa prezentacijama predavača
Ogledni primjeri
Primjeri iz prakse
Radni pribor
Light Meal (lagani obrok) i osvježavajući napitci tijekom predavanja
Besplatni parking
Besplatno savjetovanje

•

DM darovna kartica

Uplata i prijava:
Kotizacija se uplaćuje unaprijed na IBAN: HR44 2407 0001 1004 23618
Model : 67, Poziv na broj : OIB platitelja ; svrha doznake: upisati prezime polaznika

