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Előszó
Az útmutató a szakemberközpont (Fachkräftezentrum) „Kézműipar – határtalanul sikeres” (Handwerk –
grenzenlos erfolgreich) projektje keretében készült. A Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium
(undesministerium für Arbeit und Soziales) támogatta az Új Munkaminőség kezdeményezés (INQA Initiative Neue Qualität der Arbeit) keretében.
Az Új Munkaminőség kezdeményezés: A jövő biztosítása, a munka alakítása
A vonzó munkakörülmények ma minden eddiginél fontosabbak az innovatív, sikeres vállalkozáshoz valamint
a hatékony irányításhoz, és alapját képezik Németországban a képzett munkaerő biztosításának. E célok
érdekében tevékenykedik a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium által indított Új Munkaminőség
(INQA) kezdeményezés. A szövetségi, állami és önkormányzati csúcsszervezetek, munkaadói szövetségek és
kamarák, szakszervezetek, vállalatok, a Szövetségi Munkaügyi Központ, valamint a társadalombiztosítási
intézmények és alapítványok együtt dolgoznak a vezetés, az esélyegyenlőség és a sokszínűség, az egészség,
valamint a tudás és kompetencia területein olyan ötletek, gyakorlati segédeszközök és eszközök
kidolgozásán, amelyek javítják a munka minőségét Németországban. A kezdeményezés független
hálózatként konkrét tanácsokat és információkat kínál a vállalatok és a közigazgatás számára, valamint
sokrétű eszmecsere lehetőséget kínál a vállalati és ipari hálózatokban regionális szinten is. További
információk az Új Munkaminőség kezdeményezésről: www.inqa.de.
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Felelősség kizárása
Az útmutatóban megadott információk nagy gonddal végzett kutatási munka eredményei. Az útmutató
tartalmát folyamatosan karban tartjuk. Az érvényes legújabb változat mindig megtalálható a honlapunkon.
Ugyanakkor nem vállalhatunk felelősséget
 az ott megadottak helyességére, aktualitására és teljességére vonatkozóan, különösen ami a
fordításokat illeti,
 a jogszabályok szövege és érvényessége tekintetében. A mindenkori legújabb hivatalos változat az
érvényes, ahogyan azt az arra szolgáló hivatalos úton közzétették,
 ami az útmutatóban hivatkozott internetes oldalak tartalmának helyességét és jogszerűségét illeti. Az
internetes oldalak tartalma dinamikus, bármikor megváltozhat; ennyiben határozottan nem fogadjuk el
magunkénak.
A törvényekből csak a lényeges részeket ragadtuk ki, amelyek tagvállalataink számára első sorban
jelentőséggel bírnak. Minden esetleges jogi megjegyzés és információ csak tájékoztató jellegű. Nem
nyújtunk jogi és adóügyi tanácsokat.
A Kézműves Kamara (Niederbayern-Oberpfalz) írásos engedélye nélkül nem megengedett az útmutató vagy
egyes részeinek értékesítése, feldolgozása, sokszorosítása és továbbadása.
Kérdéseivel az alábbi elérhetőségekhez fordulhat:
Tel. +49 (0)851 5301-129
E-mail: eap@hwkno.de
www.hwkno.de/eap

2022. október
Kézműves Kamara Niederbayern-Oberpfalz
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A szolgáltatásnyújtás szabadsága
Milyen lépéseket kell tennie a külföldi társaságnak?
Áttekintés
1.

A szolgáltatásnyújtás engedélyezése

2.

Képesítés

3.

A kiküldött dolgozó bejelentése

4.

A német munkaügyi és szociális törvények betartása

5.

Adóügyi vonatkozások

6.

Építőipari szociális alap

7.

Minden német szabvány betartása

8.

Építési akta elkészítése

1.
A szolgáltatásnyújtás engedélyezése
Az EU és EGK államok vállalkozásaira korlátlanul érvényes a szolgáltatásnyújtás szabadsága: átmenetileg
tevékenykedhetnek Németországban „határon átnyúlóan” anélkül, hogy telephelyet vagy üzemet
létesítenének.
A Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Szerbia és Törökország vállalkozásaira korlátozások vannak
életben: vállalkozási szerződéssel végzett tevékenységüket a német munkaerőpiaci adatok alapján
megállapított kontingensek korlátozzák. A vállalkozási szerződéseket1 minden egyes megbízásra /
építkezésre külön engedélyeztetni kell a kontingens keretében. Ehhez be kell nyújtani a megfelelő kérvényt,
mellékelve hozzá a vállalkozási szerződést és a külföldi vállalkozásra vonatkozó adatokat. Az engedélyezés a
tapasztalatok szerint több hétig eltart, legalábbis az első kérelemnél, ezért tanácsos ennek megfelelően
előre tervezni.
A kérvényeket a következő címre kell benyújtani:
Munkaügyi központ Stuttgart
Tel: +49 711 920 - 0
stuttgart@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Információk a Szövetségi Munkaügyi Központ honlapján találhatók:
16. szórólap - Külföldi munkavállalók foglalkoztatása Németországban vállalkozási szerződések keretében

1

A kontingenseknél csak a „vállalkozási szerződés” fogalma használandó. Jelenleg ezen a területen nincsenek építési szerződések (lásd a
„Hamis önfoglalkoztatás” pontot).
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2.
Képesítés
A következő információk a Németországban telephellyel nem rendelkező kézműves, (össze)szerelési és
egyéb szolgáltatásokat nyújtó EU / EGT-országbeli és svájci vállalkozásokra vonatkoznak.
Az EU / EGT államokban alapvetően a mindenkori nemzeti jogszabályok vonatkoznak az iparszerűen végzett
tevékenységekre. Az EU-irányelvek egyszerűbbé teszik a határokon átnyúló munkát az EU / EGT államok
között.
A Németországban telephelyet nem alapító EU / EGT állampolgárok, valamint a svájci állampolgárok olyan
határon átnyúló szolgáltatást nyújthatnak, amelyhez hasonló tevékenység folytatására a hazájukban
jogosultak. Ennek során az a döntő, hogy az adott tevékenység Németországban engedélyhez kötött avagy
nem. Ha a tevékenység Németországban engedélyköteles kézműves tevékenységek közé tartozik, akkor a
képesítés igazolásaként úgynevezett szolgáltatásnyújtási bejelentést kell tenni. A bejelentést az első
megbízás végrehajtási helyszíne szerint illetékes kézműves kamaránál kell benyújtani.
A németországi kézműves kamarák jegyzéke:
www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/deutschlandkarte.html
a) Németországban engedélyköteles / szabályozott tevékenységek:
 a szolgáltatásnyújtást írásban be kell jelenteni
Hivatkozás a szabályozott kézműves tevékenységekre: A melléklet (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
b) Németországban nem engedélyköteles / nem szabályozott tevékenységek:
 nincs bejelentési kötelezettség
Hivatkozás a nem szabályozott szakágakra: B1/B2 melléklet (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
A szolgáltatói bejelentkezés előfeltételei:
 EU/EGT vagy svájci állampolgárság
 átmeneti vagy alkalmankénti munkavégzés németországi telephely nélkül
 a HWO A melléklete szerinti engedélyköteles szakmai tevékenység
 a kérelmező a származási országban a tevékenység folytatására jogszerűen letelepedett (hasonló
tevékenység)
 Ha a származási országban a tevékenység végzésére vonatkozóan nincs képesítési vagy végzettségbeli
előírás, akkor legalább 1 éves származási országbeli tevékenységre van szükség
 A származási országból az illetékes szerv igazolása, un. EU-igazolás, illetve EGT igazolás (a kiállító
hivatalokat lásd a melléklet „Országok szerinti információk” részében)
A szolgáltatói bejelentkezési formanyomtatvány megtalálható a letöltések között: www.hwkno.de/eap
A nyomtatványhoz szükséges még az igazolvány (útlevél) hitelesített másolata és az eredeti, valamint az EU
igazolás hitelesített fordítása.
Amennyiben a szolgáltatásnyújtás fent megadott feltételei fennállnak, a tevékenység rögtön a
bejelentkezés után végezhető (kivétel: kéményseprési, egészségügyi szakmák).
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A kézműves kamara a HwO A melléklete 33–37. számú egészségügyi szakmák (látszerész, hallókészülék
akusztikus, ortopédiai technikus, ortopédiai cipész, fogtechnikus) és a kéményseprés esetén szakmai vizsgát
rendelhet el.
A kézműves kamara a szolgáltatói bejelentkezés beérkezése után a bejelentkezésről igazolást ad ki, költsége
100 euró. Egész Németországban érvényes 1 évig.
Az egy év lejárta után meg kell ismételni a bejelentést (úgynevezett folytatólagos bejelentés), költsége 50
euró. A formanyomtatvány innen is elérhető: www.hwkno.de/eap

3.
A kiküldött dolgozó bejelentése
Az EU / EGT területén lényegében annak az országnak a munkajogi és szociális jogi rendelkezései vannak
életben, ahol a munkavállalót alkalmazzák (kivételek vannak az egészség- és nyugdíjbiztosítások esetében).
Ez azt jelenti: valamely uniós országból származó munkavállalóra a németországi kiküldetése idejére a
német munkaidőre és szabadságra vonatkozó szabályozás érvényes, és meg kell kapnia a német
minimálbért. Bizonyos körülmények között további szociális ellátásokra is jogosult lehet, például a SOKA
BAU-ra (magyarázatok alább). Megjegyzés: Ha a kiküldetés 12 hónapnál tovább tart, akkor „hosszú távú
kiküldetésről” van szó. Erre vonatkozó információk a 4. sz. alatt.
A német munkaügyi és szociális jogi rendelkezések betartását az Illegális Foglalkoztatás Pénzügyőrség
(„FKS”), azaz a vámhatóság pénzügyi ellenőrzése végzi. Azt is ellenőrzi, hogy a Németországba kiküldött
munkavállalók származási országukban rendelkeznek-e egészségügyi és nyugdíjbiztosítással. Ahhoz, hogy
ezt az ellenőrzést végrehajthassa, ismernie kell a helyet (pl. az építkezés), ahová a munkavállalót kirendelik.
A németországi építkezéseken alkalmazott munkavállalókat ezért az illegális foglalkoztatás pénzügyőrségi
főigazgatóságának, Direktion VII,
Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, még a munka megkezdése előtt ennek megfelelően be kell jelenteni
(független egyéni vállalkozókra nem vonatkozik).
A Németországba munkavégzésre vagy szolgáltatásnyújtásra alkalmazottat kiküldő külföldi székhelyű
munkaadóknak az alkalmazottaik bejelentésére vonatkozóan többféle szabályt is be kell tartaniuk.
A bejelentés online a „Minimálbér bejelentési portálon” végezhető el:
www.meldeportal-mindestlohn.de
Az elektronikus jelentési portál használata egyszeri regisztrációt igényel a felhasználói fiók létrehozásához.
Az eredeti jelentésben bekövetkező változásokat be kell jelenteni. Ez is a portálon keresztül zajlik.
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Kézbesítési meghatalmazott:
A bejelentés során meg kell nevezni egy németországi kézbesítési meghatalmazottat is. Ez lehet a
Németországba kiküldött munkavállaló főnöke is, amennyiben a külföldi vállalat nevében eljárhat (például a
művezető az építkezésen).
A munkarendet is be kell jelenteni, amelyből kiderül, hogy melyik alkalmazott melyik helyen mikor dolgozik.
Bejelentési kötelezettség alóli kivételek:
Bizonyos tevékenységek mentesülnek a bejelentési kötelezettség alól, így pl. ha az alkalmazott
Németországba küldésének célja,
hogy kezdeti összeszerelési vagy beépítési munkákat végezzen (kivéve az építési munkákat!), amelyek:
 szállítási szerződés részét képezik,
 elengedhetetlenek a szállított áruk üzembe vételéhez és
 a szállító vállalkozás szakemberei vagy betanított dolgozói végzik el és
 a németországbeli foglalkoztatás tartama nem haladja meg az évi nyolc napot.
vagy pedig,
 megbeszélések vagy tárgyalások megtartása, szerződés ajánlatok előkészítése vagy szerződések
megkötése
 vásáron, konferencián vagy értekezleten való részvétel
A részletes információk megtalálhatók itt: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__24.html
Tartózkodási engedély:
Ha valamely vállalat EU / EGT országból szolgáltatásnyújtás keretében (vállalkozási vagy építési szerződés)
küld Németországba alkalmazottat, a következő érvényes:
Az EU/EGT államokból a munkavállalóknak nem szükséges tartózkodási és munkavállalási engedély.
Harmadik országokból származó munkavállalók akkor küldhetők Németországba, ha (a kiküldő vállalkozás
országában) huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (long-term-resident-EU) és az átmeneti
Németországbeli szolgáltatás 12 hónapon belül nem haladja meg a 3 hónapot. Ha a németországi
kiküldetés 12 hónapon belül a 3 hónapot valószínűleg meghaladja, akkor vízumkérelmet kell benyújtani a
küldő országban a német nagykövetségen ("Vander Elst-Visum”). Nyomatékosan javasoljuk, hogy időben
gondoskodjanak a vízumról.

Kézműves Kamara Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

Oldal: 8 / 19

Útmutató kézműves szolgáltatások Németországban történő végzéséhez
2022. október

4.
A német munkaügyi és szociális törvények betartása
Társadalombiztosítás:
Elvileg a küldő EU tagállam társadalombiztosítási törvénye alkalmazandó. Igazolásként a származási
országban a biztosító által kiállított A 1 EU-formanyomtatvány szolgál. Munkavállalóknál, ha
Németországban megszakítás nélkül 24 hónapnál hosszabban dolgoznak, ellenőrizni kell, hogy a biztosítási
kötelezettség Németországra vált.
Magára a vállalkozóra nem áll fenn biztosítási kötelezettség Németországban, amennyiben a származási
országban megfelelően biztosított és ezt igazolni tudja.
Javadalmazási előírások:
Az ideiglenesen Németországban tevékenységet végző vállalatoknak a német minimálbéreket be kell
tartaniuk és azt megfelelően igazolniuk is kell. A Németországban foglalkoztatott munkavállalókra a
törvényes minimálbér jelenleg 12,00 euró (bruttó).
Bizonyos szakmák esetében azonban a Németországban alkalmazott munkavállalóknak a magasabb,
kollektív szerződésben elfogadott minimálbért kell fizetniük (lásd még a munkavállalói kiküldetésről szóló
törvényt és a következő információkat). A munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások nem
számítanak bele a minimálbérbe. A fizetést bérdokumentumokkal kell igazolni (lásd: "Építkezési akta
elkészítése" pont).
A következő szakterületeken általában kötelező tarifájú minimálbérek vannak:
Építőipar, villanyszerelés, festés és lakkozás, tetőfedés, épülettisztítás, állványozás, kéményseprés,
kőfaragó- és kőszobrász. Az aktuális lista megtalálható a Szövetségi Munkaügyi és Szociális Minisztérium
oldalain.
A munkaidő nyilvántartási kötelezettséggel (dokumentációs kötelezettség) kapcsolatos további információk
a 8. pontban találhatók.
Ezen kívül a külföldi alkalmazottak kapnak még túlóra díjakat, pótdíjakat és juttatásokat (pl. nehézségi
pótlék, éjszakai pótlék, veszélyességi pótlék) vagy a munkáltató természetbeni juttatásait, amennyiben azt
a törvény vagy általánosan alkalmazandó kollektív szerződések előírják.
Áttekintés nyújt a kollektív szerződés és a törvényi előírások szerinti foglalkoztatási feltételekről a
vámhatóság (németül és angolul).
Az utazási, szállás és ellátási költségeket, azaz a kiküldetés következtében ténylegesen felmerülő
költségeket (un. kiküldetési költségek az EAntG 2 § b (1) értelmében), az EU munkáltató nem veheti
figyelembe a javadalmazásban. Ha azonban a munkavállaló kiküldetési támogatást kap a németországi
munkavégzés időtartamára, akkor az beszámolható a javadalmazásba. Ezért erősen ajánlott, hogy a
munkaszerződésben vagy a munkaszerződéshez csatolt megfelelő kiegészítő megállapodásban rögzítsék,
hogy milyen célra szolgál a pótlék. Tehát azt, hogy a kiküldetési pótlék a kiküldetéssel kapcsolatos költségek
megtérítésére szolgál-e és milyen mértékben vagy a Németországi munkavégzés javadalmazásának
részeként kerül kifizetésre. Kétség esetén a teljes kifizetett összeg kiküldetési költségnek számít, aminek
következtében nem lehet beszámítani a javadalmazásba. Általában a származási ország törvényei a
meghatározóak a kiküldetéshez kapcsolódó költségtérítések és a pótlékok szempontjából. Az AEntG 2. § (1)
bekezdés 8. pontja szerint azonban be kell tartani a fogadó ország előírásait is.
Ha a származási ország jogszabályai kedvezőbbek a munkavállaló számára, akkor azt kell alkalmazni
(kedvezőbb alkalmazásának elve). Itt ésszerűnek tűnik az adótanácsadó véleményét kikérni.
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A kiküldött munkavállalók munkakörülményei:
Az alkalmazottak elhelyezésének meg kell felelnie a munkahelyre vonatkozó rendelet minimális
követelményeinek. Az ott tartózkodók számának megfelelően biztosítani kell: nappali és hálószobák (ágyak,
szekrények, asztalok, székek), étkező, egészségügyi helyiségek.
Ha a szállást férfiak és nők együtt használják, akkor ezt a szobák elosztásakor figyelembe kell venni.
Ezeket a követelményeket konkrétan a munkahelyi szállások üzemeltetéséről és berendezéséről szóló ASR
A4.4 munkahelyi szabályozás határozza meg.
A tizenkét hónapnál hosszabb időre Németországba küldött munkavállalókra ezen időszak lejárta után
minden Németországban előírt munkakörülmény érvényes. A munkáltatók az indokok feltüntetésével hat
hónapos meghosszabbítást kérvényezhetnek a vámhatóságnál. Ha a németországi munkavégzés 2020.
július 30. előtt kezdődött, akkor nem kell bejelentést benyújtani, mivel az AEntG 25. § (2) bekezdés 2.
mondata feltételezése szerint már benyújtottnak tekintendő.
További információk találhatók a hosszú távú kiküldetésről és a németországi munkaviszony időtartamának
kiszámításáról a Vámhatóság webhelyén.
Munkavédelem Németországban (Forrás: Bajor ipari felügyelőség):
A munkaadók szerepe: A németországi munkavédelmi jogszabályok a munkáltatót az alkalmazottak munkaés egészségvédelme tekintetében átfogó felelősséggel ruházzák fel. Kötelezően előírja a szükséges
munkavédelmi intézkedéseket, amely során figyelembe kell venni a foglalkoztatottak biztonságát és
egészségét munka során befolyásoló körülményeket.
A munkáltatónak ellenőriznie kell ezen intézkedések hatékonyságát és szükség esetén; a változásokhoz kell
őket igazítani, azaz naprakészen kell őket tartani. Ennek során kötelességéhez tartozik, hogy a
munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének folyamatos javítására törekedjen. A munkaadónak
gondoskodnia kell munkavédelmi szakemberekről és üzemorvosokról, akik tanácsot nyújtanak neki
munkavédelmi kérdésekben.
A munkavállalók szerepe: A biztonságuk és egészségük tekintetében az alkalmazottakat is terheli felelősség.
Be kell tartaniuk és támogatniuk kell a munkáltató megfelelő intézkedéseit, és szükség esetén
tájékoztatniuk kell a munkáltatót a munkavédelmi hiányosságokról.
A kis- és középvállalkozások önmaguk letesztelhetik munkavédelmi szervezetüket online a GDA-Orgacheck
segítségével, amelyet az Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland és Mittelstand-GesellschaftVerantwortung alapítvány bocsát rendelkezésre: https://inqa.de/DE/handeln/inqa-checks/gda-orgacheckarbeitsschutz-mit-methode.html
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5.
Adóügyi vonatkozások
Forgalmi adó:
A tisztán áruszállításokra az egységes EU szabályozások érvényesek. A németországi magánszemélyeknek
nyújtott szolgáltatásokra a német forgalmi adó vonatkozik; be kell jelentkezni a külföldiekért felelős német
adóhivatalnál.
Hivatkozás:
www.ofd.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=17533&article_id=67782&_psmand=110
A németországi ingatlanon végzett építési és bővítési munkák szintén a német forgalmi adó hatálya alá
tartoznak. Vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásoknál (USt-IdNr: közösségi adószám (Value added tax
identification number)) az adófizetési kötelezettség a teljesítés megrendelőjére hárul (ügyfél).
Építési forrásadó:
Ha valaki Németországban építkezési szolgáltatást nyújt (szállító) vállalkozónak vagy közjogi jogi
személynek, akkor a szolgáltatás igénybevevője (ügyfél) köteles levonni az ellenszolgáltatásból (az áfát is
beleértve) 15 százalék adóelőleget (a jövedelemadóról szóló törvény (EStG) 48. cikke). Építési szolgáltatás
minden olyan szolgáltatás, amely építmények előállítását, rendbehozatalát, karbantartását, átalakítását
vagy eltávolítását szolgálja. Ennek a levonásnak a megakadályozása érdekében a külföldi (al)vállalkozónak
be kell mutatnia a megbízónak a 48b. cikk (1) bekezdésének 1. mondata szerinti érvényes mentességi
igazolást.
A mentesség megadható megbízásra vonatkozóan vagy meghatározott időtartamra, de legfeljebb három
éves időtartamra.
A külföldi lakóhelyű / székhelyű és vezetésű külföldi illetőségű vállalkozók a mentességi igazolást
nyomtatvány nélkül kérhetik az országuk szerint illetékes német adóhivatalnál (lásd a fenti linket).
Hivatkozás az alkalmazásra:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/Musterant
rag-Freistellungsbescheinigung.php
A kérvényezés és meghosszabbítás nem lehetséges online!
Tájékoztatást az adólevonásról szóló tájékoztató lap nyújt:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/merkblatt
/StAb-Bau_Merkbl_18_deutsch.pdf

Bér és jövedelemadó:
Általában a 183 napos szabály érvényes, ami azt jelenti, hogy ha egy alkalmazott évente 183 napnál többet
tölt Németországban, akkor itt jövedelemadót kell fizetnie. Ugyanez vonatkozik elvileg a külföldi
vállalkozókra is a jövedelemadójukkal kapcsolatban. A részleteket a Német Szövetségi Köztársaság és a
külföldi vállalkozás származási országa között a kettős adóztatás kizárásáról kötött megállapodás
szabályozza.
A határon átjáró ingázók (a német határtól 30 km-re fekvő területen élnek, és minden munkanapon
visszatérnek hazájukba) Ausztriában és Svájcban mindig kötelesek béradót kell fizetni.
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6.
Építőipari szociális alap
Németországban végzett építkezési szolgáltatásoknál ellenőrizni kell, hogy fennáll-e hozzájárulási
kötelezettség a Soka Bau üdülési és bérkiegészítési alapjához (ULAK).
A német építőipar üdülési és bérkiegészítési alapja (ULAK) olyan intézmény, amely összegyűjti és
központilag kezeli a vállalatok építőiparban dolgozó alkalmazottai után fizetett szociális juttatásokat. Ezek
olyan speciális szociális ellátások, amelyeket nem fedeznek egészség- és nyugdíjbiztosítások, amelyeket a
Németországba kiküldött munkavállalók származási országában fizetnek.
Az ULAK megkapja az információt az „Illegális Foglalkoztatás Pénzügyőrség” részéről, hogy bejelentették a
dolgozók kiküldetését. Ez azonban nem mentesíti az ULAK értesítésének kötelezettsége alól.
Ha a kiküldő cég olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek a német építőiparban érvényes kollektív szerződés
hatálya alá tartoznak, az ULAK befizetési kötelezettséggel jár, ami jelenleg a bruttó bér 15,4%-a.
További információk: www.soka-bau.de,
SOKA BAU
- Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) (Építőipari üdülési és bérkiegészítési alap) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) (Építőipari kiegészítő nyugdíjalap) Wettinerstraße 7
D-65189 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)800 1200 111
E-mail: service@soka-bau.de
A SOKA BAU munkatársai az EU-országok legtöbb nyelvén tájékoztatást és információs anyagot tudnak
nyújtani www.soka-bau.de/europa/
Ha a kiküldött munkavállalók után a származási országban már fizetnek ehhez hasonló hozzájárulást és
létezik az ULAK-kal kötött ezt elismerő megállapodás, akkor lehetséges Németországban az ULAK
kötelezettség alóli mentesség. Ellenőrizni kell: Az építőiparra vonatkozó német kollektív szerződés hatálya
alá tartozik a Németországban végzett tevékenység? A kiküldött vállalkozásban építőipari munkát végeznek
a munkaidő több mint 50%-ban?
A befizetett, de a vállalatok részéről le nem hívott összegek visszatéríthetők a Németországba kiküldött
munkavállalóknak!
Információ: www.soka-bau.de/europa/de/leistungen/abgeltung-fuer-arbeitnehmer/
és www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/europa-antrag_deutsch.pdf
Ha cége ULAK-járulékokat fizetett a Németországba kiküldött alkalmazottak után, és ezeket a társaság nem
kérte üdülési pótlékként, akkor a következő év januárjában tájékoztassa kiküldött alkalmazottait erről a
visszatérítési lehetőségről; akkor igényelhetnek pénzt a SOKA-tól.

Kézműves Kamara Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

Oldal: 12 / 19

Útmutató kézműves szolgáltatások Németországban történő végzéséhez
2022. október

7.
Minden német szabvány betartása
Minden olyan termékre (pl. alapanyagok, építőanyagok, műszaki elemek), amelyeket Németországba
szállítanak a szolgáltatás nyújtásához és amelyre nincs harmonizált EU-szabvány, Németországban a
nemzeti német szabványokat kell alkalmazni.
Információ:
LGA / TÜV Rheinland een
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Telefon: +49 (0)911 655-49 33
E-mail: lga@lga.de

8.
Építési akta elkészítése
A kiküldött munkavállalókról szóló törvény szerint, amely a legszélesebb értelemben vett építési és
szerelési tevékenységekre, valamint a kertészkedésre és a tereprendezésre, valamint a dolgozókkal végzett
épülettakarításra vonatkozik, be kell nyújtani a Németországban tartandó dokumentumokat:
www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Pflichten-beiPruefungen/pflichten-bei-pruefungen_node.html
Munkaidő nyilvántartási bizonylatok vezetése (dokumentációs kötelezettség):
A munkaadó köteles,
 a kezdést (rögtön munkakezdéskor feljegyezni)
 a munkaszüneteket
 a befejezési időpontot és időtartamot
a munkavállalók napi munkaidejére vonatkozóan legkésőbb a munkanapot követő hetedik naptári nap
végéig feljegyezni és ezeket a nyilvántartásokat legalább két évig megőrizni. A nyilvántartásoknak a
megbízás teljesítése alatt mindig rendelkezésre kell állniuk az építkezésen. Az épülettakarításra különleges
szabályozás vonatkozik.
A dokumentációs kötelezettség kibővítése:
Amennyiben órára számított pótlékot kell biztosítani, a dokumentációs kötelezettség ennek megfelelően
kibővül. Így a meglévő nyilvántartási kötelezettségek mellett (lásd fent) dokumentálni kell még a munkaidő
kezdetét, végét és időtartamát, amelyre vonatkozóan pótlék igényelhető. Ezt ugyanazokkal a feltételekkel
kell megtenni, mint azt korábban említettük. Ilyen eset áll fenn például, ha a kollektív szerződés a túlórára
vagy a vasárnapi és munkaszüneti napon végzett munkára pótlékot ír elő.
Dokumentumok elérhetősége:
A németországi vagy külföldi székhelyű munkaadóknak Németországban német nyelven rendelkezniük kell
a kiküldött munkavállalókról szóló német törvény szerinti munkafeltételek betartásának igazolására
alkalmas dokumentumokkal:
 munkaszerződés + kiegészítések, amelyek igazolják, hogy a munkavállaló megkapja a német
minimálbért (németül); például szerződés kiegészítés (németül és a származási ország nyelvén), amely
szerint a munkavállaló (a munka pontos megadásával!) németországi megbízása során ... eurós bért
kap, amelyet a munkáltató és a munkavállaló is aláírt
 Bérelszámolás
 A fizetések igazolása (a következő hónap 15-től)
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Bizonylatok arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló / vállalkozó a származási országban rendelkezik
egészség- és nyugdíjbiztosítással:
 Egészségbiztosítási azonosító (chipkártya, EHIC),
 Nyugdíjbiztosítás: A 1.

Rugalmas munkaidő esetén a következőknek is rendelkezésre kell állniuk:
 Írásbeli megállapodás a rugalmas munkaidőről
 Kompenzációs számla (minden alkalmazott esetében), ha szükséges, külön óránkénti nyilvántartás az
új és a régi szövetségi államokra
 A kompenzációs számla védelmének igazolása (pl. bankgarancia, zárolt számla)
Megjegyzések alvállalkozók számára
A gyakorlatban a német megrendelő saját kockázatának csökkentése érdekében további információkat és
dokumentumokat fog kérni a vállalkozójától. Az ügyfélnek először a következő kérdései vannak az
alvállalkozóval szemben:


Vajon az „alvállalkozó” jogi szempontból olyan vállalkozás, amelyikkel munkaszerződést vagy építési
szerződést lehet kötni? Ennek hátterében az alvállalkozó „hamis önfoglalkoztatásától” való félelem áll.
Az ügyfél általában kivonatot kér a cégjegyzékből vagy hasonlót és / vagy a cégbejegyzés igazolását
(tevékenység + bejegyzés dátumával). Az alvállalkozó vállalkozói státuszát azzal is bizonyíthatja, hogy
megmutatja, hogy jövedelemadót fizet származási országában.



Képes-e / jogosult-e az alvállalkozó a rábízott munka végzésére? Ennek során a vállalkozói jogi kérdés
az ügyfél számára többnyire másodlagos jelentőségű; mindenek előtt (felelősségi) jogi és műszaki
kérdésekről van szó, ami különösen a szabályozott szakmák körét érinti. Ebből a célból általában az
illetékes (kézműves) kamarától kérnek az elismerésről igazolást, komplexebb szakmák esetében
azonban gyakran más igazolásokat is arról, hogy az alvállalkozó már végezte a kért típusú munkát
(többek között a származási országban) (EU igazolás és szolgáltatói bejelentkezés).



Az alvállalkozó által alkalmazott munkavállalók származási országukban megfelelően biztosítottak-e
egészségügyi és nyugdíjbiztosítással? Ez nagyon érzékeny pont, mert az ügyfél jelentős pénzügyi és
büntetőjogi kockázatokkal szembesülhet, ha nem ez a helyzet. Cégeinknek azt tanácsoljuk, hogy az
alvállalkozó minden alkalmazottjára kérjék az A1 nyugdíjbiztosítási igazolást, a foglalkoztatott
alkalmazottak listáját névvel és fényképpel (esetleg születési idővel), akiket bejelentettek a
Szövetségi Pénzügyi Igazgatóság, Nyugat, Illegális Foglalkoztatási Pénzügyőrség hatóságoknál is, és a
munkavállaló munkába lépésekor ellenőrizzék az egészségbiztosítási kártyát (EHIC chipkártya).



A vállalatok ettől függetlenül egyre inkább megkövetelik, hogy alvállalkozóik a megbízás kiadása előtt
igazolják a felelősségbiztosítást. Erre gyakran saját ügyfeleik vagy biztosítótársaságok ösztönzik őket.
Nagyobb megrendelések esetén a víz-, gáz- és fűtésszerelési vagy villanyszerelési munkáknál nem
ritkaság az 5 millió eurós fedezetösszeg; ha az alvállalkozó nem rendelkezik elegendő saját
biztosítással, akkor a megbízónak magának kell saját felelősségére és költségére kell ezt a hiányt
pótolnia; ilyenkor általában külön beszámolási kötelezettségről vagy speciális építésfelügyeletről kell
megállapodni a szerződésben.



Szüksége van-e az alvállalkozónak forgalmi adó azonosító számra, vagy építési munkálatok esetén az
illetékes német adóhivataltól érvényes forrásadó alóli mentességi igazolásra?
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Az alvállalkozó által végzett tevékenységek a német építőipari kollektív szerződés hatálya alá
tartoznak-e és ezáltal esedékes-e a SOKA Bau üdülési alapba történő befizetés? Itt is a fővállalkozó
felel a be nem fizetett hozzájárulásokért, ezért gyaníthatóan kérni fogja a regisztráció visszaigazolást
és a SOKA-BAU biztonságossági igazolását , ill. az az alóli mentesség igazolását (esetlegesen a
meghatalmazást a SOKA-BAU kezes korai figyelmeztető rendszerében való részvételhez).

Tapasztalataink szerint a közepes méretű ügyfelek nem kezelik ezeket a kérdéseket túl szigorúan. A
nagyvállalatok a belső előírások miatt azonban gyakran nagyon sokféle dokumentumot követelnek meg az
alvállalkozóiktól, beleértve minden lehetséges további alvállalkozó megadását a foglalkoztatottak nevének
felsorolásával együtt (néha ez első látásra nem tűnik kivitelezhetőnek, de az ilyen megbízásoknak általában
hosszabb az átfutási ideje).

Hamis önfoglalkoztatás
A társadalombiztosítási rendszerben a (külföldi) munkavállaló vagy önálló vállalkozó vagy alkalmazott. Ha
alkalmazott, akkor minden kapcsolódó jogot élvez, a munkáltatónak pedig kötelessége bejegyeztetni őt
jövedelemadó-, egészség- és nyugdíjbiztosításra, és befizetni utána a járulékokat. Joga van utasításokat
kiadni neki, és ezáltal bevonni a rendszeres munkamenetbe.
Az önfoglalkoztató azonban azt jelenti, hogy az „alvállalkozónak” hivatalosan vállalkozása van és vállalkozási
vagy építési szerződést köt az ügyféllel2, azaz a munkáját iparszerű formában végzi. Ezt a konkrét munkát
önállóan és saját vállalkozói felelősségére végzi el. A megbízó német vállalat felügyelheti az épületet, de
maga nem avatkozhat be a kivitelezésbe (például közvetlen utasítással a külföldi alkalmazottak számára
vagy saját személyzet biztosításával).
A következő kritériumokat ellenőrzik:
 A megállapodás szerinti szolgáltatásnál egy szakmáról van szó, azaz „önmagában zárt műszaki
egységről” van szó?
 Képes és jogosult-e az alvállalkozó ennek a munkának az önálló és saját felelősségére történő
kivitelezésére?
 Ad-e a megbízó rendszeresen az alvállalkozónak konkrét utasításokat arra vonatkozóan, hogy mikor
mit kell csinálnia?
 Részt vesz-e az alvállalkozó és alkalmazottai a megbízó üzemmenetében, együtt dolgoznak-e az
alvállalkozó és megbízójának alkalmazottai ugyanazon a munkán („személyzet keveredése”)?
Különösen akkor lehet nehéz eldönteni, hogy vállalkozási szerződés, építési szerződés vagy függő helyzetű
foglalkoztatási munkaviszony ("hamis önfoglalkoztatás") áll-e fenn, ha az alvállalkozó „egyszemélyes
társaság”, vagyis egyedül dolgozik, és nem alkalmaz saját alkalmazottakat.
Ilyenkor figyelembe veszik még a következő szempontokat is:
Felismerhetők-e az alvállalkozó tevékenységében a vállalkozói magatartás jellemzői, tehát például: Visel
vállalkozói felelősséget a szerződésszerű kivitelezésért? Használ saját készüléket, saját gépeket? Van irodája
a származási országában? Van felelősségbiztosítása?
2

A vállalkozási szerződés mellett az építési szerződésre vonatkozó törvény reformja óta többek között létezik az építési szerződés is. A
vállalkozási és építési szerződésekről részletes információkat talál weboldalunkon (www.hwkno.de Üzemvezetés  Jog  VOB és
vállalkozási szerződések).Ha bármilyen kérdése van az építési szerződésjog új szabályozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon jogi
osztályunkhoz.
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Ha kétely merül fel, hogy függő munkaviszonyról van szó és így a megbízó részéről biztosítási kötelezettség
áll-e fenn vagy ha a felek jogilag biztosítani szeretnék magukat, kérhetik a berlini Német Nyugdíjbiztosítási
Szövetségtől (DRV Bund) a munkavállaló státuszának megállapítását (§ 7a SGB IV).
Hivatkozás a Német Nyugdíjbiztosítási Szövetség honlapjára, ahol további információk találhatók a státusz
meghatározásáról, kérelmekről, magyarázatokról:
www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DR
V_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html
Megjegyzés: A megbízónak ellenőriznie kell, hogy a munkavállaló nála alkalmazott-e avagy önálló
vállalkozó. Ha a nyugdíjbiztosítás által végzett adóellenőrzés során kiderülne, hogy az "alvállalkozó" jogi
értelemben véve függő munkaviszonyban állt vagy jelenleg is áll, akkor ez általában nagyon magas utólagos
kiegészítő díjakhoz vezet, amelyeket egyedül a munkáltatónak kell viselnie.

Munkaerő kölcsönzés
Munkaerő kölcsönzés akkor áll fenn, ha a vállalkozó munkavégzés céljára kölcsönbe adja saját
alkalmazottait egy másik vállalkozónak (tehát nem kiküldetés keretében vállalkozási vagy építési szerződés
alapján alkalmazzák). A munkaerő kölcsönzéshez Németországban engedélyre van szükség. Építőiparban
soha nem megengedett.
Információk: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
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A letelepedés szabadsága
Kiegészítés: Néhány alapvető információ a telephely létrehozásáról:
Az EU / EGT és Svájc állampolgárai szabadon letelepedhetnek, cégeket / telephelyeket hozhatnak létre
Németországban. Ezekre a telephelyekre a német törvények vonatkoznak; Németországban adókötelesek
és könyvelési kötelezettségük van. Munkavállalókat az érvényes német rendelkezések szerint
foglalkoztathatnak.
Aki Németországban telephelyet kíván alapítani vagy németországi székhelyű vállalat cégvezetőjeként
szeretne dolgozni, annak igazolnia kell, hogy rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel, ha valamely
szabályozott szakmában kíván tevékenykedni.
A HwO A melléklete szerinti engedélyköteles szakmai tevékenység folytatásához ipari cégjegyzékbe vétel
szükséges (a helyi kézműves kamara jegyzéke).
A bejegyzés feltételei:
a) Külföldi egyetemi tanulmányok:
Az EU / EGT / Svájc főiskolájának, egyetemének vagy hasonló intézményének külföldi diplomája (legalább 3
éves tanulmány után) általában feljogosítja a jogosultat a cégnyilvántartásba való felvételre.
b) Ezzel egyenértékű külföldi mestercím:
Egyenértékűnek tekintett végzettségekről megállapodás a következő országokkal áll fenn:
 Ausztria (26 kézműves mesterség)
Hivatkozás a Németország/Ausztria rendeletre: www.gesetze-im-internet.de/meistpr_glv/anlage.html
 Franciaország (10 kézműves mesterség)
Hivatkozás a Németország/Franciaország rendeletre: www.gesetze-im-internet.de/meistpr_glv/anlage.html
c) Szakmai tapasztalat elismerése:
A cégnyilvántartásba való felvételhez kivételes mentességet kapnak (kivéve az egészségügyi szakmákat, lásd
fent), akik az érintett szakmában az EU / EGT-n belül vagy Svájcban az illetékes szerv igazolásával
igazolhatják a következőket:
 6 éves folyamatos önálló tevékenység vagy teljes munkaidős üzemi felelősség, ha a tevékenységet a
kérvény benyújtását megelőzően legfeljebb 10 évvel fejezték be
 3 év folyamatos önfoglalkoztatás vagy teljes munkaidős üzemi felelősség + 3 év képzés
 4 év folyamatos önfoglalkoztatás vagy teljes munkaidős üzemi felelősség + 2 év képzés
 3 éves folyamatos önfoglalkoztatás teljes időben + 5 év teljes munkaidős alkalmazott, ha a
tevékenységet a kérvény benyújtását megelőzően legfeljebb 10 évvel fejezték be
 5 év folyamatos vezető állás, ebből legalább 3 év műszaki osztályvezetés és 3 év képzés (nem
vonatkozik a fodrász szakmára!)
d) Külföldi végzettségek és képesítő bizonyítványok elismerése (Információ: Kézműves kamara,
www.hwkno.de/anerkennung).
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Függelék
Országok szerinti információk
Összegyűjtöttünk olyan további országokra vonatkozó információkat, amelyeket a konzultációnk során a
leggyakrabban kérdeztek tőlünk. Szívesen nyújtunk segítséget más EU tagállamok illetékes szerveire
irányuló kutatásokban.
Ausztria
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
Az adott szövetségi állam illetékes kerületi közigazgatási hatósága.
A következő címen a kerület, illetve postai irányítószám megadása után megkapja az illetékes ügyintézőt:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/anerkennung/emigration/betriebsfuehrung/ewrbescheinigung.html
SOKA Bau specialitások:
Az ausztriai vállalatok esetében a SOKA Bau a BUAK-hoz hasonló.
Az osztrák vállalatoknak a következőképpen kell eljárniuk:
1. Jelentkezzen be a SOKA Bau-nál, és jelezze, hogy Ausztriában már fizet BUAK hozzájárulást
2. Kérjen igazolást a BUAK-tól, és nyújtsa be a SOKA Bau-hoz.
3. Az építkezési ellenőrzéshez a legjobb, ha magánál van a speciális SOKA tanúsítvány, amelyet a
mentessége alapján kapott.
Ha Ausztriában mentesül a BUAK alól, az nem jelenti feltétlenül, hogy Németországban is így lesz. Ezért
feltétlenül kérje ki a SOKA Bau véleményét.
A SOKA BAU a következő telefonszámon biztosítja az Ausztriával kapcsolatos ügyekben jártas ügyintézőt:
+49 611 707-4054
Csehország
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Prága, 1000 CZK összegű díj ellenében benyújtott kérvényre:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město
Igénylőlap: http://www.mpo.cz/dokument46454.html
Hasznos információk:
Ha cseh vállalkozás Németországban a német rendőrséggel (nyelvi, megértési) problémákba ütközik
(nem az Illegális Foglalkoztatási Pénzügyőrséggel!), akkor a következő helyhez is fordulhat segítségért
A német-cseh rendőrségi és vámügyi együttműködés közös központja
Weinbergstraße 47
92432 Schwandorf
Telefon: +49 (0) 9431 881 1555
E-mail: gz.schwandorf@polizei.bund.de
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Itt a nap 24 órájában rendelkezésre állnak (német és) cseh rendőrök és vámosok, akik ismerik a cseh
törvényeket és feltételeket, és közvetíteni tudnak a német kollégákkal.
Szlovákia
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
A cég székhelye szerint illetékes ipari hivatalban benyújtott kérvényre 6 eurós díj ellenében.
http://www.minv.sk/?kontakty-na-vsetky-zivnostenske-urady-v-sr
Lengyelország
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
A vajdaságok marsalli hivataljai vagy munkaügyi irodái
Románia
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities, Dem.I.Dobrescu Street Nr. 2 – 4, sectorul 1, Bukarest
Tel.: +4021-3136267, Fax: +4021-3158556
Szlovénia
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
Gazdasági Minisztérium, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Szlovénia
Tel.: +386 1 400 33 11, Fax: +386 1 400 10 31
E-mail: gp.mg@gov.si , Internet: http://www.mg.gov.si
Magyarország
Nemzeti hivatal az EU igazolás igényléséhez:
Oktatási Hivatal (Educational Authority), Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (Hungarian
Equivalence and Information Centre), 1054 Budapest, Báthory utca 10
Tel.: (06-1) 374-2201, Fax: (06-1) 332-1932
E-mail: ekvivalencia@om.hu, Internet: www.ekvivalencia.hu

Jó tudni
A Guter Mittelstand Offensive további gyakorlati segédleteit és önellenőrzések a következő címen
találhatók: https://www.offensive-mittelstand.de/.
Kifejezetten építőiparra:
A Good Building Offensive gyakorlati munkájuk során közösen kidolgozott eszközökkel és szabványokkal
támogatja az építtetőket, tervezőket, építőipari és kézműves vállalatokat.
Hivatkozás a gyakorlati segítségre: https://www.offensive-gutes-bauen.de/praxishilfen-undunterstuetzung.
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