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Cross-Border Employment. Delivered.Most of the things worth doing in the world had been 
declared impossible before they were done.



DLACZEGO ELYSIUM?

• ELYSIUM umożliwia firmie samodzielne i elastyczne dopasowanie zasad wyliczeń oraz doku-
mentów generowanych przez system płacowy

• ELYSIUM liczy płace zgodnie z przepisami polskimi oraz zgodnie z przepisami wszystkich 
państw członkowskich UE

• ELYSIUM pozwala na elastyczność w konfigurowaniu zasad rozliczania płac na nowych ryn-
kach z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzeń

• ELYSIUM generuje dokumenty miesięczne we wszystkich językach UE i zgodnie z przepisami 
wszystkich państw członkowskich UE

• ELYSIUM dostosowany jest do nowych przepisów o delegowaniu wchodzących w życie 
w 2020 r.

• ELYSIUM nalicza płace uwzględniając wszystkie składniki wynagrodzeń i dodatki obowiązu-
jące w danym Państwie przyjmującym

• ELYSIUM jako jedyny system płacowy w Europie korzysta z permanentnego wsparcia Kance-
larii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

• Dokumentację oraz pełną obsługę użytkowników ELYSIUM w postępowaniach kontrolnych 
w Europie zapewnia Kancelaria Brighton&Wood

OUTSOURCING KADROWO - PŁACOWY

ZAKRES USŁUG

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA

DRUKI A1

NOWOCZESNE STOSUNKI ZATRUDNIENIA 

NOTYFIKACJE W KRAJACH PRZYJMUJĄCYCH 

OBSŁUGA PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH ZA GRANICĘ

SZKOLENIA ZAWODOWE I CERTYFIKACJA



USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

 • prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń 

 • sporządzanie list płac 

 • rozliczanie pracowników i zleceniobiorców delegowanych do wielu krajów na podstawie różnych systemów 
podatkowych

 • rozliczanie pracowników i zleceniobiorców wykonujących zadania w danym miesiącu w kilku krajach i w kil-
ku systemach podatkowych

 • przygotowywanie dokumentów wymaganych zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/67/UE 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 
w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrz-
nym („Rozporządzenie w sprawie IMI”), z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 
28 czerwca 2018 r. zmieniające dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług oraz z Dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. 
dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

 • przygotowywanie dokumentów wymaganych przez przepisy państwa przyjmującego (Gesetz über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für grenzüberschreitend entsandte und für regelmäßig im Inland beschäftigte 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG), vom 20. April 2009 (BGBl. 
I S. 799); Code du Travail; przepisy innych państw członkowskich)

 • sporządzanie dokumentów na potrzeby kontroli ZUS, PIP, US, SG w Polsce, na potrzeby kontroli za granicą 
i na potrzeby transgranicznych kontroli krzyżowych

 • rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych

 • sporządzanie pasków wynagrodzeń 

 • sporządzanie rozliczeń na potrzeby polskich i zagranicznych instytucji kontrolnych

 • zgłaszanie nowozatrudnionych pracowników oraz zleceniobiorców do ZUS

 • zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonych do ZUS

 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji ZUS

 • sporządzanie i przesyłanie rocznych raportów ZUS [IWA]

 • obsługa Pracowniczych Programów Kapitałowych
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USŁUGI 
DODATKOWE
 • druki A1 z art. 12 i art. 13 (harmonogramy 

i inne dokumenty wymagane przez ZUS)

 • karty EKUZ

 • optymalizacja kosztów zatrudnienia 

 • notyfikacje w krajach przyjmujących 

 • obsługa pracowników delegowanych za granicę

 • rozliczenia PIT-11 oraz ich dystrybucja do US 
oraz do pracowników

 • zaświadczenia Rp-7

 • obsługa zajęć administracyjnych i komorniczych

 • korekty raportów rozliczeniowych ZUS

 • inne zestawienia i raporty wymagane 
w organizacji Zleceniodawcy

 • druki ZUS IMIR

 • zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 • korekty zaległości w dokumentacji kadrowej

 • pomoc przy zakładaniu podmiotów 
gospodarczych 

 • „Help desk” dla pracowników

USŁUGI 
KSIĘGOWE
 • opracowywanie i modyfikacja planów kont

 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów

 • przygotowywanie deklaracji podatkowych

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów

 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego 
od osób fizycznych i prawnych

 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów 
i usług

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • sporządzanie innych dokumentów 
przewidzianych przez przepisy podatkowe 
i ustawę o rachunkowości

Zapraszamy do współpracy


