
Henkilöstön kansainvälisellä liikkuvuudella on yhä suurempi 
merkitys kasvavalle yritykselle. Kilpailu parhaista työntekijöistä 
on kovaa, ja yrityksen avainhenkilöistä kiinnipitäminen ja tule-
vaisuuden kykyjen löytäminen on elintärkeää yrityksen liiketoi-
minnalle. Ulkomaankomennusten laadukas hoitaminen sitouttaa 
työntekijöitä. PwC:n kansainvälisen liikkuvuuden asiantuntijat 
tukevat yritystäsi ulkomaankomennusten suunnitteluun ja toteu-
tukseen liittyvissä asioissa.
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Otathan yhteyttä!

Ulkomaankomennuksen 
suunnittelu

• Kustannusarvioiden ja 
verolaskelmien laadinta

• Eläke- ja sosiaaliturvakysymysten 
selvittäminen ja hakemuksista 
huolehtiminen

• Ulkomaalaislupa-asiat

• Selvitykset kohdemaan 
verokohtelusta tai komennuksen 
vaikutuksista komennuslaisen 
verotusasemaan Suomessa

• Työnantajavelvoitteiden 
selvittäminen lähtö- ja/tai 
kohdevaltiossa

• Viranomaisrekisteröinnit

PwC:llä on globaalisti noin 3000 henki-
löstön kansainvälisen liikkuvuuden 
asiantuntijaa yli 150 maassa. Tuemme 
asiakkaitamme ulkomaantyökomennuk-
siin liittyvissä asioissa aina suunnittelu-
vaiheesta paluuseen. Kauttamme 
yrityksesi saa käyttöönsä toimivan ja 
asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn tieto-
kannan, joka tukee komennusten 
hallintaa ja raportointia sekä mahdollis-
taa viestien ja dokumenttien turvallisen 
lähettämisen. 

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua  
esimerkiksi seuraaviin asioihin:

Politiikat ja prosessit

• Henkilöstön koulutus 
ulkomaankomennuksiin  
liittyvissä asioissa

• Komennuspolitiikan/-politiikkojen 
ja -prosessien päivittäminen

• Komennussopimusten  
laatiminen tai neuvonta

Meiltä saat käyttöösi asiantuntijoidemme 
kattavan kokemuksen ja koko kansainvälisen 
PwC-ketjun osaamisen ja kontaktit.

Lähtö komennukselle ja 
komennusaika

• Komennuslaisten henkilö- 
kohtainen veroneuvonta (tulo-  
ja lähtöpalaverit)

• Verokorttien hakeminen

• Veroilmoitusten laadinta lähtö- 
ja/tai kohdevaltiossa

Komennuksen päättyminen

• Paluusuunnitelman laatiminen  
ja toteuttaminen

Varmuutta  
ulkomaankomennuksiin

• Harkitsetko työntekijän lähettämistä ulkomaantyökomennukselle?

• Onko yrityksesi laajentamassa toimintaansa ulkomaille?

• Käyttääkö yrityksesi ulkomaista työvoimaa?

• Tunnetko komennusprosessin ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet?

• Osaatko ottaa huomioon kustannustehokkuuden komennuksia suunniteltaessa?

• Tarvitaanko yrityksessäsi ulkomaantyökomennuspolitiikkaa tai kaipaako vanha 
politiikkanne päivittämistä?

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa yli 800 asiantuntijaa 
ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, 
tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi. 

PwC toimii 157 maassa yli 195 000 asiantuntijan voimin. Nimi PwC viittaa PwC-ketjuun ja/tai yhteen tai useampaan sen jäsenyritykseen, 
joista jokainen on oma itsenäinen yhtiö. Lisää tietoa: www.pwc.com/structure.


