Aveny Hogia PA - årsavslut
Konferensdagen riktar sig till dig som arbetar med löner/PA och årsavslut i Aveny
Hogia PA. Under dagen går vi igenom de rutiner och funktioner som är berörda vid
ett årsskifte och hur du gör avstämningar. Vi kommer att lägga extra fokus på vissa
funktioner såsom semesterskuldsberäkning, korrigering av kontrolluppgifter och
avstämning av arbetsgivareavgifter samt tips och trix i systemet.
Nytt för i år är att vi får information om regelverket för arbetsgivardeklaration på
individnivå som inträder vid årsskiftet samt ny rutin för rapportering av
pensionsavgifter.
Kursledare är Erik Douglasson från Hogia och från Eniac medverkar Per-Göran
Carlsson.

Tid:

Torsdag 6 december 2018 kl. 9:00 - 16:00*

Plats:

Göteborg, Lilla Bommen, Carmen

Pris:

3 980 kr för den första personen från en viss förvaltning
2 950 kr för de därpå följande personerna från samma förvaltning
vid samma kurs/konferenstillfälle.
Om en och samma person väljer att deltaga i flera
årsavslutskonferenser gäller ”första deltagare”-pris för första
konferensen och reducerat pris på den andra och ev tredje
konferensen.

Anmäl senast: 2018-11-05












Program:

Rapportering av lönestatistik
Skapa nytt kalenderår
Hantering av programversion runt årsskiftet
CSR-förfrågan och -svar
Kontrolluppgifter
Rapportering av pensionsuppgifter via SKAPA
Semesterberäkning och redovisning av semesterskuld
Avtalsenliga lönekostnadspåslag
Rapportering av årslönesummor till FORA och KPA
Information om arbetsgivardeklaration på individnivå
GDPR – hur har arbetet påverkats?

*Samling med kaffe från klockan 9:00, konferens 9:30 – 16:00. Möjligheter till frågor
fram till 16:30.
I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Moms tillkommer.
Anmälan är bindande. Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare. Varje
enskild deltagare får en definitiv bekräftelse med vägbeskrivning via e-post.
Adress
Address

Telefon
Telephone

Krokslätts Torg 5
SE-431 37 MÖLNDAL

Nat 031 – 708 29 50
Int +46 31 708 29 50

Telefax

Int +46 31 708 2955

Org.nr/F-Skattesedel
14-556046-5261

Bankgiro
Bankgiro accont

Plusgiro
Postal giro accont

VAT No.
SE556046526101

633-9386
Nordea

444 45 09 - 6

Styrelsens säte: Göteborg

