CAFETERIA 2017-BEN
Változik a cafeteria rendszere! Konferenciánkon megismerheti az őszi csomagban
kihirdetésre kerülő, cafeteriát érintő változásokat, a legfrissebb szabályokat.
10:00 – 12:00: DR. ANDRÁSI JÁNOSNÉ

Cafeteria 2016-ban és 2017-ben
2016-os évközi változások
- Célzott támogatás az önkéntes kölcsönös pénztárba
- Duális képzésben résztvevő hallgatók juttatásai
Cafeteria 2017-ben
Őszi csomagban kihirdetésre kerülő, a cafeteriát érintő juttatások
Béren kívüli juttatásokat érintő változások
- Pénzben kapott juttatás
- SZÉP kártyán kapott juttatás
- szakszervezeti üdültetés
- szövetkezeti közösségi alapból adott juttatások
Éves keretösszeg
Éves rekreációs keretösszeg költségvetési szerveknél és más munkáltatóknál
Egyes meghatározott juttatások
- A 2016. december 31-éig béren kívülinek minősülő, de 2017-ben béren kívülinek nem minősülő
juttatások (különösen: üdültetés, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet juttatása, Erzsébet utalvány,
önkéntes pénztári hozzájárulás stb.)
- azonnal fogyasztható élelmiszer vásárlására jogosító utalvány is lehet egyes meghatározott juttatás
12:00 – 13:00: Büféebéd
13:00 – 15:00: FATA LÁSZLÓ

Cafeteria 2017 - a legfrissebb szabályok
Hogyan adjuk a készpénzjuttatást 2017-ben?
Mi várható az adómentes egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan
Így adhatjuk a 2016-os juttatásokat 2017-ben
Adómentes juttatások: lakáscélú támogatás, óvoda, bölcsőde és albérlet
Optimális dokumentáció - milyen juttatáshoz mire lesz tényleg szükség a legfrissebb 2017-es
szabályok alapján?
- Cafeteria rendszer átalakításának lépései
-

15:00 – 15:15: szünet
15:15 – 16:15: NÁDUDVARI ÉVA

NEXONcafe modul gyakorlati alkalmazása
 Ügyintézői feladatok,
 Dolgozói Önkiszolgálói felület
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részvételi díj ebéddel: 29.000 Ft + áfa/fő, amely tartalmazza az előadások elektronikus szakmai anyagait, az ebédet,
a reggeli frissítőket, valamint a sós és aprósüteményeket is. Az étkezési költséget (5.000 Ft + áfa/fő) külön soron,
közvetített szolgáltatásként tüntetjük fel a számlán.
NEXON Kredit: 24 db - NEXON kredittel történő jelentkezés esetén a képzés díja NEM tartalmazza az ellátás
költségét (5.000 Ft + áfa/fő), ezért azt kiszámlázzuk!
Helyszín: Danubius Hotel Arena **** 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.
(Tömegközlekedéssel a 1-es villamos vagy a M2 (piros) metró Puskás Ferenc Stadion megállójáig.)
Időpont: 2016. december 14. (szerda 10.00 – 16.15 óráig); regisztráció 9.30 órától

JELENTKEZÉS:
a www.nexonakademia.hu weboldalon, online módon.

