AHK - STRUČNI SEMINARI
FACHSEMINARE DER AHK KROATIEN

POSLOVANJE BEZ GRANICA - ZAKONSKI OKVIR ZA DODATNE
KORISTI ZA RADNIKE I POSLODAVCE
u suradnji s BDO Savjetovanjem d.o.o.

9:00

REGISTRACIJA

9:15

KAVA DOBRODOŠLICE

9:30 - 10:00

Razbijanje mitova – stvaran broj izaslanih radnika – sadašnjost i
smjernice za naredno razdoblje, Marijana Vuraić Kudeljan,
zamjenica ravnatelja Porezne uprave:
- Koliko Hrvatska ima izaslanih radnika?
- Koje uvjete je potrebno ispuniti želite li poslati radnika u drugu državu
članicu?
- Plaćanje doprinosa za rad izaslanog radnika
- Kako ostvariti pravo neplaćanja?

10:00 – 12:00

Temelji obračuna za izaslane radnike – pojašnjenja izmjene
zakona i primjeri iz prakse, Dražen Opalić i Željko Martinović,
Porezna uprava
- Radnopravni status izaslanih radnika – izmjene i dopune zakona
- Izaslanje radnika u zemlje članice Europske unije i primjena propisa o
koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u Europskoj uniji
- Obvezni doprinosi za izaslane radnike
- Dnevnice u zemlji i inozemstvu – kada, kako i zašto
- Novosti u popunjavanju i izdavanju putnih naloga
- Razlike u nalogu za locco vožnju i službeno putovanje
- Neoporezivo isplaćivanje troškova službenog putovanja
- Oporezivanje plaća izaslanih radnika uz primjenu ugovora o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
- Prikaz utvrđivanja prava oporezivanja na primjerima iz prakse
- Iskazivanje doprinosa i poreza na dohodak izaslanih radnika u
obrascima JOPPD i INO-DOH
- Mogućnost isplate neoporezivih primitaka izaslanim radnicima

12:00 -12:45

STANKA – ZAKUSKA (BUFFET)

12:45-13:15

Povećanje konkurentske sposobnosti – outsourcing kao poslovna
strategija, Hrvoje Stipić, predsjednik uprave BDO Savjetovanje:
- Prednosti i nedostaci outsourcinga
- Outsourcinga kao strategije u restrukturiranju sustava upravljanja
- Kako koristiti outsourcing za stvaranje potrebnih uvjeta za poslovanje
kompanija na globalnom tržištu?
- Kada su eksternalizacija pojedinih poslovnih procesa odnosno
njihovih dijelova i analiza procesa posebno uspješne?

13:15-13:45

Kako usmjeriti organizaciju i pokrenuti promjene - Performance
management, Roko Vodopija, član uprave BDO Savjetovanje:
- Ključni izazovi za uspješnu provedbu
- Može li se i kako upravljati učinkom?
- Kako postaviti strateške ciljeve i postići fokus organizacije za njihovo
ostvarenje?

13:45-14:15

Zaključak – rasprava, pitanja i odgovor
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