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Pewna informacja w niepewnych czasach



sytuacji na granicach, 
nowych oświadczeniach i dokumentach, 
wytycznych dotyczących warunków pracy, 
przemieszczaniu się po kraju oddelegowania, 
bieżących restrykcjach itd.

Najświeższą informację o zmianach prawnych

Będziemy informować Cię o wszystkich zmianach przepisów

dotyczących delegowania pracowników na terenie Europy

Zachodniej, w szczególności dotyczących:

Aktualne wzory dokumentów

Dostarczymy Ci na maila bieżące wzory obowiązujących         
 w czasie pandemii dokumentów, wymaganych przez
francuskie organy kontrolne. Ponadto pomożemy w ich
wypełnianiu i przekazaniu odpowiednim służbom i
instytucjom.

Wsparcie konsultanta

Wykwalifikowany konsultant pomoże Tobie i Twoim
pracownikom w każdym sporze z krajowymi służbami oraz
przedstawicielami instytucji państwowych.

CO OFERUJEMY?

Zapewniamy bieżącą informację  na temat
najnowszych przepisów,  zmienia jących s ię
przez  pandemię COVID-19,  przesyłamy
aktualne formularze i  pomagamy w
kontaktach z  zagraniczną administrac ją .



DLACZEGO WARTO?

Minimalizowanie ryzyka

Będziesz przygotowany na każdą zmianę w ustawodawstwie,

rygor i obostrzenie. Dzięki temu zachowasz płynność                    

świadczenia usług i zwiększysz szanse na dotrzymanie

umówionych terminów. Dodatkowo delegowani przez Ciebie

pracownicy unikną problemów administracyjnych mogących

wstrzymać ich pracę. 

Bezpieczeństwo biznesu

Unikniesz skutków wzmożonych kontroli oraz zmniejszasz
ryzyko otrzymania mandatów, grzywny czy zawrócenia
pracownika. Otrzymasz pomoc administracyjną i prawną       
 w razie zajścia sytuacji wymagających interwencji.

Oszczędność czasu

Skontaktujemy się ze wszystkimi właściwymi organami         
 we Francji, nie będziesz musiał szukać ani poznawać
przepisów w gąszczu informacji i zmian, unikniesz
niepotrzebnego wstrzymywania prac lub delegowania
pracownika.

DLA KOGO?

przedsiębiorców, delegujących pracowników za granicę,

przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii musieli
wstrzymać delegowanie pracowników,

pracodawców branży BTP, którzy podlegają specyficznym
regulacjom (m.in. wymogom, dotyczącym wykonywania
prac montażowych i budowlanych).

Oferta jest skierowana do:



KIM JESTEŚMY?

Pomoc w rozliczaniu wynagrodzeń dla pracowników
delegowanych ( wyliczanie diet do wynagrodzenia
minimalnego, dodatki do wynagrodzenia itp.),

Przygotowanie deklaracji o oddelegowaniu (déclaration
de détachement) we francuskim systemie
elektronicznym SIPSI,

Zgłoszenia pracowników w systemie CarteBTP,

Reprezentacji i asysty telefonicznej w trakcie kontroli
realizowanych przez organy administracji oraz kontroli
drogowych,

Doradztwa w zakresie interpretacji przepisów
dotyczących delegowania polskich pracowników do
Francji,

Doradztwa w zakresie uregulowań podatkowych , m. in.
podwójne opodatkowanie, zakład podatkowy we
Francji, deklaracje podatkowe dla pracowników których
okres pobytu we Francji przekroczył 183 dni,

Asysta podczas kontroli we Francji przez uprawnione
organy kontroli,

Audyt i eksperckie konsultacje indywidualne dla firm
delegujących do Francji,

Szkolenia dla firm z zakresu oddelegowania do Francji,

I wiele innych.

Jesteśmy wyspecjalizowaną kancelarią w zakresie delegowania
pracowników do Francji. Od ponad 10 lat pomagamy w takich
zagadnieniach jak:



Wysoki poziom obsługi

Nasza usługa oparta jest na doskonałej znajomości

mechanizmów rynkowych i prawnych we Francji. 

Optymalne rozwiązania

Dbamy o stały dialog z klientem. Dostosowujemy rozwiązania
do  jego indywidualnych potrzeb. 

Reprezentacja na terenie Francji

Reprezentujemy firmę oraz komunikujemy się biegle w
językach polskim i  francuskim.   

Elastyczny zakres usług

Sam wybierasz w jakim zakresie korzystasz z proponowanych
przez nas usług i rozwiązań. 
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