LØNKURSUS
i Ringsted
Er løn og personaleadministration en udfordring?
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*Prisen inkluderer – Max. 10 deltager pr. kursus
• Få hjælp på et lønkursus som giver
dig indblik i processen omkring løn- og
personaleadministration.
• Et lønkursus til dig som arbejder med løn i det
daglige eller som skal til at arbejde med løn.
• Max. 10 deltager pr. kursus

2.995

På vores lønkursus
får du indblik i følgende:
• Ansættelse
Ansættelses -kontrakt, -brev, -bevis.
• Funktionæransatte og timelønnede
Gennemgang af lovgivningen på området.
• E-Indkomst
Hvem skal indberette, tidsfrister og
afstemning.
• Skattekort
Hovedkort, bikort, frikort og fradrag.
• Refusioner
Hvem, hvornår, hvordan.
• Indberetninger
Løn, personalegoder, statistik og refusion.

Kr. pr. dag
pr. deltager*

*Prisen er inkl.
fuld forplejning.
+ moms

• Lønsedler
Udarbejdelse/opbygning og gennemgang
af lønsedler.
• Feriepenge og ferietillæg
Optjening og afregning af feriepenge.
• Sygdom og barsel
Regler, lovgivning, refusion.
• Personalegoder
Indberetning af personalegoder, gaver,
gavekort, præmier osv.
Hvem, hvornår, hvordan.
• Finansafstemning
Lønafstemning til finansbogholderi

Du får på vores lønkursus....
• En grundig gennemgang af de områder man skal have kendskab til ved løn
administration, således at du fremadrettet er klædt på til de daglige udfordringer.
• Forståelse for korrekt lønudbetaling, e-Indkomst indberetning og korrekt rådgivning omkring personalegoder.
• Godt indblik i sygdoms-, barsels- og refusionsregler, hvor din virksomhed kan
miste mange penge, hvis ikke tidsfristerne overholdes.
• Indblik i lønafstemning til virksomhedens finansbogholderi.

Et kursus til dig, som….
Arbejder – eller skal til at arbejde med løn og personaleadministration.
Kurset henvender sig også til dig, der ønsker at få et godt kendskab til
de grundlæggende principper for udarbejdelse af løn.

Varighed
En kursusdag fra kl. 08.30 – 15.30

Tilmelding:
For tilmelding og information omkring næste kursusdag:
Lonkursus@sonderuprevisorer.dk
Telf. 5768 0017

Har du behov
for assistance eller
et uforpligtende
inspirationsmøde, er du
velkommen til at kontakte
en af vores lønspecialister.
Kontaktinformation:
Kirsten Jensen, Tlf. +45 6110 6375
Louise Mohrsen, Tlf. +45 5768 0017
Karin Kristiansen, Tlf. +45 5768 0020
mail@sonderuprevisorer.dk

www.sonderuprevisorer.dk

