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Konferencja:
Delegowanie pracowników za granicę - seminarium praktyczne
W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności na rynki
międzynarodowe. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w ten sposób otw

Terminy i miejsce:
Program
08:30 - 09:15
09:15 - 09:30

Rejestracja uczestników
Zapraszamy na poranną kawę!
Otwarcie konferencji
Małgorzata Skibińska – Product Manager Seminarium

Delegowanie pracowników w praktyce
- kwestie prawne, podatkowe i migracyjne
• Definicja delegowania i dlaczego delegowanie sprawia tyle problemów?
• Cykl życia „oddelegowania”
• Oddelegowania a podróż służbowa
- kiedy delegować, a kiedy wysyłać w podróż służbową?
• O czym należy pamiętać wysyłając pracownika za granicę?
• Podstawy obowiązków imigracyjnych
• Opodatkowanie przy delegowaniu – przepisy ogólne i szczególne
09:30 - 11:00 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie opodatkowania
• Jakie są obowiązki pracownika
• Korporacyjne polityki podatkowe, w tym tzw. tax equalization
• Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w kontekście delegowania
• Co to jest efektywne zarządzanie global mobility?
• Jak zarządzać efektywnie oddelegowaniami i z jakich narzędzi można korzystać
Dr Karol Raźniewski, EY
Marta Dominiak-Sporna, EY
Emilia Piechota, EY
11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

Delegowanie pracowników za granicę
– jak uniknąć zarzutów ze strony ZUS
oraz zagwarantować przebieg procesu delegowania zgodnie z prawem:
• Jak przygotować się do delegowania pracowników aby uniknąć zarzutów ze strony
ZUS?
11:15 - 12:50 • Czego najczęściej dotyczą kontrole prowadzone przez inspektorów ZUS w firmach
delegujących pracowników?
• Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki
ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę.
Piotr Popek

Kompendium wiedzy z zakresu
12:50 - 13:00 Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Wolters Kluwer
13:00 - 13:45

LUNCH

Delegowanie pracowników za granicę
– kwestie związane z interpretacją przepisów w zakresie zabezpieczenia
społecznego:
• Omówienie przepisów o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
w obszarze zabezpieczenia społecznego.
• Problemy interpretacyjne unijnych przepisów dotyczących delegowania
pracowników za granicę w zakresie ubezpieczeń społecznych.
• Problemy z praktycznym stosowaniem prawa - dokumentowanie przebiegu
13:45 - 15:15
ubezpieczenia przed oddelegowaniem pracowników za granicę.
• Problemy polskich firm delegujących pracowników do pracy za granicę.
• Zasady odliczania zapłaconych za granicą składek ubezpieczeniowych od podstawy
opodatkowania w kraju.
• Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku
pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową.
Piotr Popek
15:15 - 15:45

Praktyczne aspekty delegowania
Krzysztof Jakubowski, Sekcja Agencji Opieki

15:45 - 16:00

Dyskusja, zakończenie seminarium

16:00 - 17:00

Zwiedzanie wystawy
„Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”

Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

