Mickiewicza 30/22,
70-386 Szczecin
+48 507-691-128
biuro@ibrk.pl
www.ibrk.pl

Przedstawiciel na terenie Francji
Cennik - reprezentacja pracowników delegowanych (kierowców) we Francji :
Podane ceny w kwotach netto
Ilość wydanych zaświadczeń dla
pracowników( kierowców )/rok

1

2-6

7-10
11-25
26-35

36-50

51-100

Miesięcznie lub rocznie
za przedstawicielstwo

Opłata zawiera :

70€*/rocznie



Składka jednorazowa



10€/mies. lub
100€*/ rocznie
15 E/mies. lub
150 E/ rok
20€ /mies. lub
200€ /rok

25€/mies. lub
280€
30€/mies. lub
350€*/rocznie
40€/mies. lub
420€*/rocznie

100+









80€/mieś. lub 800€*/
rocznie



Reprezentacja przed inspekcja
drogowa i innymi służbami
Archiwizacja dokumentów w formie
papierowej i elektronicznej
Bezpłatne tłumaczenia przysięgłe
niezbędne każdemu pracownikowi
delegowanemu :
 umowa o pracę,
 lista płac,
 zaświadczenia
 lekarskie,
uprawnienia zawodowe.
Administracja certyfikatami delegacji
w SIPSI (w przeciągu roku 2
certyfikaty dla kierowcy, zgłoszone
w systemie SIPSI)
W przypadku kontroli tłumaczenie
niezbędnych dokumentów
GRATIS
Pomoc w kontaktach z
Administracja francuska ( policja,
żandarmeria, służby celne , itd….)
Pomoc w zdarzeniach losowych na
drogach francuskich oraz
rezerwacja hoteli w nagłych
przypadkach
Dostępność przedstawiciela 7.0022.00 łącznie z weekendami oraz
w dni świąteczne

Koszty administracyjne za przygotowanie, przekazanie i tłumaczenia dodatkowych dokumentów dla strony
francuskiej( dotyczy WYLACZNIE !!!!! przygotowania dokumentacji w formie listu przesyłanego droga pocztowa )
80,- € netto od każdej kontroli dotyczącej od 1-10 pracowników (są to : korespondencje pokontrolne, inne żądane
dokumenty jak dokumenty księgowe, wyciągi z Rejestru, i inne nie wymienione w Opłatach jak wyżej).
Powyżej 10 pracowników 120,- €,
od 20 pracowników 180,- €.
W razie niezbędnej obecności Reprezentanta na miejscu kontroli lub w siedzibie organu kontrolującego i na
wyraźna prośbę Zleceniodawcy, ten ostatni, zobowiązuje się do pokrycia całości kosztów podróży
Reprezentanta na podstawie poniesionych i okazanych rachunków jak i dziennej opłaty ryczałtowej w wysokości
300,- €

* oszczędź przy rocznej opłacie z góry. Unikasz tym samym ryzyka braku reprezentacji z powodu
nieuregulowania miesięcznej opłaty

Rozliczenia płacy minimalnej w Niemczech i Francji • Przedstawicielstwo we Francji • Kontrole ITD i PiP • Audyty i kontrola wykroczeń
Odwołania od kar w UE • Analiza naruszeń • Dokumentacja kadrowa kierowców

