PROGRAM SEMINARIUM KPB UNI-BUD

13-14 września 2019 r., Gdańsk, Hotel ALMOND

13 września 2019 r. /piątek/ w godz. 1100-1800
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
– WYBRANE ZAGADNIENIA:

I.

DO

KRAJÓW
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I

EOG

1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce oraz możliwość ich delegowania do innych państw

– praktyczne aspekty:
• Długie terminy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców,
• Problemy na gruncie podatkowym (np. uzyskanie numerów PESEL przez
cudzoziemców).
2. Inne problemy pracodawców związane z zatrudnianiem i delegowaniem cudzoziemców:
• Ubezpieczenia społeczne – problemy z uzyskaniem zaświadczeń A1 dla obywateli
państw trzecich;
• Kwestia unikania podwojonego opodatkowania – konwencja MLI, która docelowo
ma zmienić praktycznie wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
3. Zmiany podatkowe w Polsce dotyczące pracodawców:
• Ulga dla młodych;
• Obniżenie stawki podatku;
• Wyższe koszty przychodów;
• Inne planowane zmiany.

REF: Mariusz MAKOWSKI, Doradca podatkowy, Trener, Wykładowca akademicki, Ekspert
w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez
cudzoziemców w Polsce, Warszawa

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACWNIKÓW DELEGOWANYCH:

II.

1.

2.
3.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE i EOG:
• Ogólne zasady dotyczące ustalania ustawodawstwa właściwego /A1/;
• Kierunki planowanych zmian – kontynuacja przez nowy PE i Radę prac nad zmianami
Rozporządzeń 883/2004 i 987/2009.
Krótkie omówienie Poradnika ZUS „Jak otrzymać zaświadczenie A1” /ze zmianami/.
Wydanie zaświadczeń A1 w związku z:
• Delegowaniem pracowników do krajów UE i EOG;
• Świadczeniem pracy /równocześnie lub na zmianę/ na terytorium dwóch lub więcej
państw członkowskich UE i EOG;
• Dla obywateli państw trzecich /Ukraina/:
o Zasady obowiązujące od maja 2018 r. i lutego 2019 r. / Karta Polaka/;
o Kryteria i dokumenty uprawniające do legalnego przebywania i wykonywania
pracy.

REF: Anna SIWIECKA, Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników
delegowanych, Warszawa

III.

RYNEK NIEMIECKI
1.

2.

3.

Aktualne zagadnienia prawno-podatkowe dotyczące transgranicznego świadczenia usług
– krótki przegląd.
Otwarcie rynku niemieckiego na pracowników spoza UE od 01.01.2020 r. – negatywne skutki
czy nowe możliwości dla eksporterów usług?
• Liberalizacja dostępu do niemieckiego rynku pracy w świetle nowej ustawy migracyjnej
– kryteria, procedury, preferencje;
• Nowe modele (i możliwości) zatrudniania w Niemczech pracowników spoza UE;
• Ważne aspekty prawno-podatkowe mające wpływ na koszty zatrudniania pracowników
spoza UE;
• Klasyczne delegowanie a zatrudnianie w „niemieckiej” spółce;
• Pozytywne i negatywne strony klasycznego delegowania i zatrudniania pracowników
na umowę w Niemczech /zakład/.
Wnioski, podpowiedzi dla eksporterów usług.

REF: Sylwester MINARTOWICZ, Adwokat z Kancelarii Minartowicz Rechtsanwalt; Berlin
Ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie
w prowadzeniu postepowań sądowych, negocjacyjnych, pozasądowych, dochodzenia roszczeń.

14 września 2019 r. /sobota/ w godz. 0930-1100
I.

Konsultacje indywidualne z Prelegentami.

