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Семинар:

ТРУДОВО ПРАВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ 2019:

Законодателни промени от началото на годината;

Актуални въпроси, казуси и примери от практиката.

I. Трудово право:

1. Правомощията на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ да

подава молба за откриване на производство по несъстоятелност;

2. Промени в трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска

работа;

3. Допълнения в основанията за допустимост на извънреден труд;

4. Промени в отпуските за бременност и раждане, осиновяване на дете до

5-годишна възраст, при смърт или тежко заболяване на родител или осиновител;

5. Промени в трудовия договор с условие за обучение по време на работа;

6. Новите изискванията за създаване и съхраняване на електронни документи в

трудовото досие на работника или служителя;

7. Други.

Лектор: Михаил Илиев – д-р по право, експерт в Министерството на труда и

социалната политика
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II. Задължителни вноски

1. Промени от началото на 2019 г.:

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.;

- Промени в Кодекса за социално осигуряване;

- Промени в Закона за здравното осигуряване;

- Вноски за фонд "ГВРС";

- Годишно изравняване на осигурителния доход от самоосигуряващите се лица

през 2019;

- Други.

2. Актуални въпроси, казуси и примери от практиката:

- осигуровки върху средства от т.нар. “бакшиши”, предоставяни на работниците

от касата на работодателя;

- осигуровки върху средства за сметка на социалните разходи във връзка с

организирано столово хранене;

- осигуровки върху средства за незадължителни застраховки, направени от

работодателя;

- осигуровки върху средства предоставени от работодателя под формата на

ваучери за храна;

- осигуровки за управител на сдружение, регистрирано по Закона за

юридическите лица с нестопанска цел;

- обезщетение за временна неработоспособност на лице по чл. 114 от КТ

- осигуровки върху доходи от изкупена от краен снабдител електрическа

енергия от възобновяеми източници, която е произведена от физическо лице;

- други.

Лектор: Димитър Бойчев – консултант, автор и лектор по социално и

здравно осигуряване


