UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 28.04.2016

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:
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Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zasady ogólne
zatrudnienie cudzoziemców z Unii Europejskiej a zatrudnianie cudzoziemców
z państw trzecich,
obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca i wyjątki od niego,
obowiązki dokumentacyjne (posiadania przez pracodawcę potwierdzenia
legalności pobytu w Polsce, umowa o pracę w języku zrozumiałym dla
cudzoziemca, etc.),
domniemania związane z zatrudnieniem cudzoziemca (domniemanie
zawarcia umowy o pracę, domniemanie wysokości wynagrodzenia
cudzoziemca, etc.),
delegowanie cudzoziemców zatrudnionych w Polsce do innych państw Unii
Europejskiej,
korzystanie z pracy cudzoziemców zatrudnionych przez podmioty
zagraniczne.
Konsekwencje dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców
niezgodnie z prawem
odpowiedzialność karna za niegodne z prawem zatrudnienie cudzoziemca,
odpowiedzialność solidarna zleceniodawcy względem cudzoziemców
zatrudnionych przez podwykonawcę,
dodatkowe koszty związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca,
wynagrodzenie cudzoziemca zatrudnionego nielegalnie a podatkowe koszty
zyskania przychodu.
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja
podatkowa),
ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów
międzynarodowych,
miejsce opodatkowania dochodów pracowników – zasady ogólne i wyjątki
od nich,
opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców,
opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych
pracodawców,
obowiązki polskiego pracodawcy jako płatnika wynagrodzeń wypłacanych
cudzoziemcom,
samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce,
właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców,
roczne informacje podsumowujące (IFT-R, PIT-11),
obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów
zatrudnionych przez podmioty zagraniczne (informacja OTD-W1).
Aspekty ubezpieczeniowe zatrudnienia cudzoziemców
opłacanie składek za cudzoziemców z Unii Europejskiej i z państw trzecich,
oddelegowanie cudzoziemców do pracy w Polsce przez podmiot zagraniczny
a ubezpieczenia społeczne,
opłacanie składek pracowników wykonujących pracę na terytorium kilku
państw Unii Europejskiej,
umowa o samodzielne opłacanie składek.
Europejski system ubezpieczenia zdrowotnego

Wykładowca: Jarosław Sawicki
doradca podatkowy, wspólnik w Sawicki i Rydzewski Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Prawnego Spółka Partnerska w Warszawie, specjalizujący się m.in. w doradztwie dla
pracodawców, w tym w prawno-podatkowych aspektach zatrudniania cudzoziemców,
autor i prowadzący licznych szkoleń między innymi z zakresu międzynarodowego
opodatkowania dochodów.
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Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/16

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204)
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