
Pakiet
Pracownik mobilny

Praca poza granicami kraju czy praca zdalna, to aspekty szczególnie istotne
w obecnej sytuacji epidemiologicznej dla pracodawców i ich pracowników.
W jaki sposób przestrzegać procedur, aby uniknąć negatywnych skutków w 
przyszłości? Jakie zmiany nastąpiły w dotychczasowych przepisach i o czym
należy pamiętać przy składaniu odpowiednich dokumentów? Pytań w tym
zakresie jest wiele.

Co musi wiedzieć pracodowca na temat obowiązujących przepisów?

W MDDP analizujemy, informujemy na bieżąco i doradzamy naszym
klientom.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
przekraczanie granicy, kwarantanna, zwolnienie z kwarantanny
pracownicy zagraniczni – zezwolenia na pracę, oświadczenia o
powierzeniu pracy, dokumenty pobytowe
zmiana warunków/długości oddelegowania pracowników polskich                  
i zagranicznych a implikacje podatkowo-ubezpieczeniowe dla
pracowników i pracodawców, w tym:

      - ważność formularzy A1 oraz innych zaświadczeń wydanych przez 
         polski lub zagraniczny ZUS
      - prawidłowość ustalania podstawy wymiaru składek ZUS
      - weryfikacja obowiązków PIT dla pracodawcy/pracownika w kraju
        macierzystym i kraju oddelegowania na poziomie naliczeń płac oraz



hotline pracowniczy - bieżące kwestie, które budzą wątpliwości

         rozliczeń rocznych
      - ryzyko podwójnego opodatkowania wynagrodzeń i dostępne narzędzia
         zarządzania ryzykiem
      - świadczenie pracy zdalnej a problem powstania zagranicznego zakładu
         podatkowego dla pracodawcy
      - opodatkowanie świadczeń związanych z relokacją pracownika oraz      
         wykonywaniem pracy zdalnej

- identyfikacja specyficznych regulacji PIT i ZUS adresowanych w  
  polskich umowach podatkowych oraz jurysdykcjach zagranicznych 
  do pracowników transgranicznych i ich pracodawców 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi
doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów,
outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz szkoleń
i konferencji. Zatrudniamy 500 osób w 5 biurach w Polsce,
współpracujemy z czołowymi europejskimi firmami doradczymi, świadcząc
najwyższej jakości usługi z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych,
a wśród naszych klientów są wiodące koncerny międzynarodowe
oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.
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