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KPMG vám pomôže

Práca na diaľku - Odporúčania

„ÁNO“ „NIE“
Pýtajte sa na daňovú rezidenciu a centrum životných
záujmov vašich zamestnancov.  Poznajte krajinu, odkiaľ
prácu z domu vykonávajú. 

Uistite sa, že poznáte miestnu legislatívu v príslušnej krajine
a rozumiete daňovým dopadom, sociálnemu poisteniu, 
pracovnému právu (napr. sviatky) a imigračným povinnostiam. 
Pred odchodom do EÚ krajiny žiadajte formulár A1.

Vypracujte internú politiku, potrebné pravidlá a schvaľovací
proces. Vyškoľte svojich zamestnancov.
Nezabudnite, že obdobie práce v zahraničí je potrebné
vopred časovo vymedziť, nahlásiť a sledovať ho počas celej
doby.

Používajte zabezpečené VPN pripojenie a uistite sa, 
že v mobilných zariadeniach nie sú uložené dôležité údaje
(politika „čistého stola“).

Neschváľte výkon práce zamestnanca „z domu“ z inej krajiny
než je dohodnutá v pracovnej zmluve bez toho, aby ste
poznali dôsledky.

Nevysielajte zamestnancov do dcérskych spoločností alebo
stálej prevádzkarne bez toho, aby ste vopred preverili možné
následky.

Nevysielajte zamestnancov do zahraničia bez špecifikovania
ich povinností a typu práce – obdobná situácia môže vyústiť
k zložitejším problémom.

Nespoliehajte sa na ústne dohody či nahlásenia
zamestnancov. Dbajte radšej na písomné vyhotovenie
dohodnutých podmienok a sledujte ich dodržiavanie počas
celého obdobia práce v zahraničí.

Aby práca zo zahraničia so sebou nepriniesla aj riziká v oblasti daní, sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, imigrácie či ochrany
údajov, je potrebné dodržiavať viaceré zásady. Nižšie uvádzame súbor kľúčových odporúčaní ako postupovať, aj čomu sa vyhnúť.  

K potenciálnym rizikám, ktoré práca zo zahraničia môže priniesť, patria hlavne: 
a) dodatočná daňová povinnosť či dodatočné odvody poistenia v zahraničí, riziko sankcií, zvýšené náklady nevyhnutné

na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi,
b) nedostatočné zdravotné poistenie zamestnanca v prípade jeho núdze, zákaz cestovania z dôvodu nedodržania imigračných pravidiel,
c) reputačné riziko, kybernetické útoky a strata dát atď.
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