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Seminář

Jak vysílat zaměstnance do EU - související povinnosti
zaměstnavatele
Seminář je určen:
personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o
povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU

Cíl semináře:
Vysvětlit povinnosti zaměstnavatele při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva,
sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí.

Obsah semináře:
CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
evropské právo (směrnice o vysílání pracovníků, prosazovací směrnice),
daňové právo (smlouvy o zamezení dvojího zdanění),
právo sociálního zabezpečení (evropská koordinační nařízení).

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ (EXISTUJE ROZDÍL?)
nárok na cestovní náhrady,
možnost snížení nároku na zahraniční stravné,
místo výkonu práce v zahraničí.

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A JEHO LIMITY
co je to volný pohyb služeb,
kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

MINIMÁLNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ
informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,
minimální mzda poskytovaná podle předpisů státu vyslání,
doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
připravovaná novelizace směrnice o vysílání pracovníků

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ
Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,
sankce za nesplnění notifikačních povinností.
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A VYSLÁNÍ
vyslání,
souběžně vykonávaná činnost,
výjimka z pravidel,
formulář A1.

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE
kdy vzniká stálá provozovna,
povinnosti při vzniku stálé provozovny,
situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ
zdanění v případě vzniku stálé provozovny,
zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,
mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
zálohy na daň z příjmů v České republice,
podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy).

DOTAZY A DISKUZE

Časový harmonogram semináře:
8.30 - 9.00 - prezence účastníků
9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)
10.30 - 10.45 - dopolední coffee break
10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)
12.15 - 12.30 - odpolední coffee break
12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuze)

Lektor
Mgr. Magdaléna Vyškovská
je daňovým poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob, především
na oblast mezinárodního zdanění, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z
hlediska daňového, sociálního i pracovního práva. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena
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Litujeme, ale na tento termín
14.11.2018

9:00 14:00

Praha

CUBE Office Center, Sídlo
společnosti Verlag Dashöfer,

3990 Kč

semináře se už nelze objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:
vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva,
evropské právo, pracovní právo, daňové právo, právo sociálního zabezpečení, nárok na cestovní náhrady, snížení nároku na
zahraniční stravné, místo výkonu práce v zahraničí atd.
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