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Przedmowa
Wytyczne te zostały stworzone w ramach projektu centrum specjalistów „Rzemiosło - sukces bez granic”
[niem. Fachkräftezentrum „Handwerk - grenzenlos erfolgreich”]. Został on wsparty przez Federalne
Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w ramach Inicjatywy na rzecz nowej jakości pracy [niem. INQA].
Inicjatywa na rzecz nowej jakości pracy: zabezpieczenie przyszłości, kształtowanie pracy
Obecnie bardziej niż kiedykolwiek atrakcyjne warunki pracy są kluczem do tworzenia innowacyjnych i
odnoszących sukcesy przedsiębiorstw, jak również do skutecznej administracji i stanowią podstawę
zabezpieczenia wykwalifikowanej siły roboczej w Niemczech. Inicjatywa na rzecz nowej jakości pracy (INQA)
uruchomiona przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych jest zaangażowana w realizację tych
celów. Federalne, związkowe oraz miejskie organizacje parasolowe, stowarzyszenia i izby pracodawców,
związki zawodowe, przedsiębiorstwa, Federalna Agencja Pracy, instytucje ubezpieczeń społecznych i
fundacje współpracują ze sobą w zakresie przywództwa, równości szans i różnorodności, zdrowia oraz
wiedzy i kompetencji w celu opracowania pomysłów, pomocy i instrumentów, które wzmocnią jakość pracy
w Niemczech. Jako niezależna sieć Inicjatywa oferuje konkretne porady i informacje dla przedsiębiorstw i
administracji, jak również szeroką gamę możliwości wymiany w licznych - również regionalnych - sieciach
przedsiębiorstw i branż. Pozostałe informacje na temat Inicjatywy na rzecz nowej jakości pracy dostępne są
na stronie www.inqa.de
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Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej
Informacje zawarte w tym dokumencie zostały wyszukane z dużą starannością. Zawartość tego dokumentu
jest stale aktualizowana. Obowiązuje zaktualizowana wersja, która jest dostępna na naszej stronie
internetowej.
Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności
 za dokładność, aktualność i kompletność podanych tam informacji, w szczególności tłumaczeń,
 za brzmienie i ważność zamieszczonych norm prawnych. Obowiązuje zawsze aktualna, oficjalna wersja
opublikowana w przewidzianym do tego celu oficjalnym organie obwieszczającym,
 za poprawność i zgodność z prawem treści stron internetowych, do których odwołaliśmy się w
dokumencie. Treść tych stron internetowych jest dynamiczna i w każdej chwili może ulec zmianie; nie
przyjmujemy jej jako własnej, o ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone.
Z ustaw wyselekcjonowane zostały tylko istotne treści, które są ważne przede wszystkim dla naszych
przedsiębiorstw członkowskich. Wszelkie uwagi i informacje prawne nie są wiążące. Nie udzielamy porad
prawnych ani podatkowych.
Bez pisemnej zgody Izby Rzemieślniczej Dolnej Bawarii i Górnego Palatynatu nie wolno używać,
przetwarzać, powielać ani przekazywać niniejszego dokumentu lub jego części.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Tel. +49 (0)851 5301-129
E-Mail: eap@hwkno.de
www.hwkno.de/eap

Październik 2022
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz
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Swoboda świadczenia usług
Jakie kroki musi podjąć zagraniczna firma?
Przegląd
1.

Zatwierdzenie wykonywania usług

2.

Kwalifikacje

3.

Zgłoszenie oddelegowanych pracowników

4.

Przestrzeganie niemieckiego prawa pracy i prawa socjalnego

5.

Kwestie podatkowe

6.

Kasy Socjalne Gospodarki Budowlanej [niem. SOKA-Bau]

7.

Spełnienie wszystkich niemieckich norm

8.

Przygotowanie folderu z miejscami budowy

1.
Zatwierdzenie wykonywania usług
Nieograniczona swoboda świadczenia usług dotyczy przedsiębiorstw z krajów UE i EOG: mogą one
tymczasowo prowadzić działalność gospodarczą w Niemczech bez filii lub stałego zakładu „za granicą”.
Ograniczenia mają zastosowanie do przedsiębiorstw z Bośni i Hercegowiny, północnej Macedonii, Serbii i
Turcji: ich wykorzystanie na podstawie umów o pracę jest ograniczone przez kontyngenty na podstawie
danych niemieckiego rynku pracy. Umowy o dzieło1 muszą być zatwierdzone indywidualnie dla każdego
zlecenia / placu budowy w ramach kontyngentów. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek, do
którego trzeba dołączyć umowę o dzieło oraz informacje o przedsiębiorstwie zagranicznym. Doświadczenie
pokazuje, że przynajmniej w przypadku pierwszego wniosku zatwierdzenie trwa kilka tygodni, dlatego też
wskazane jest zaplanowanie odpowiedniego okresu realizacji.
Wnioski należy składać do:
Agentur für Arbeit Stuttgart [Agencja Pracy w Stuttgarcie]
Tel. +49 711 920–0
stuttgart@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Informacje można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy:
Merkblatt 16 - Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer im Rahmen von Werkverträgen in Deutschland

1

W odniesieniu do kontyngentów należy używać wyłącznie terminu „umowa o dzieło”. Obecnie nie ma żadnych umów budowlanych w tej
dziedzinie (patrz punkt „fikcyjne samozatrudnienie”).

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

strona 5 z 19

Wytyczne dotyczące wykonywania usług rzemieślniczych w Niemczech
Październik 2022

2.
Kwalifikacje
Poniższe informacje dotyczą firm z krajów UE/EOG i Szwajcarii, które świadczą usługi rzemieślnicze,
montażowe i inne na terenie Niemiec, nie posiadając oddziału w Niemczech.
Co do zasady w państwach UE/EOG zastosowanie ma odpowiednie prawo krajowe w odniesieniu do
prowadzenia działalności handlowej. Dyrektywy UE upraszczają pracę ponad granicami między państwami
UE/EOG.
Obywatele UE/EOG i Szwajcarii, którzy nie zakładają oddziału w Niemczech, mogą świadczyć usługi
transgraniczne, jeżeli są uprawnieni do prowadzenia porównywalnej działalności w kraju pochodzenia.
Decydujące znaczenie ma tutaj to, czy działalność w Niemczech podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia,
czy nie. Jeżeli działalność w Niemczech należy do rzemiosła wymagającego zezwolenia, jako dowód
kwalifikacji należy przedłożyć tzw. zgłoszenie działalności gospodarczej. Zgłoszenia tego należy dokonać do
Izby rzemieślniczej, w obrębie której ma zostać zrealizowane pierwsze zlecenie.
Przegląd niemieckich izb rzemieślniczych:
www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/deutschlandkarte.html
a) Działalność podlegająca obowiązkowi rejestracji/ regulowana w Niemczech:
 wymagane pisemne zgłoszenie działalności gospodarczej
Link do regulowanych działalności rzemieślniczych załącznik A (niem. Ustawy o rzemiośle, skrót HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
a) Działalność niepodlegająca obowiązkowi rejestracji/ nieregulowana w Niemczech:
 brak obowiązku zgłoszenia
Link do nieregulowanych działalności rzemieślniczych załącznik B1/ B2 (niem. Ustawy o rzemiośle, skrót
HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
Wymogi dotyczące zgłoszenia działalności gospodarczej:
 obywatelstwo UE/EOG lub Szwajcarii
 tymczasowa i okazjonalna praktyka zawodowa bez prowadzenia działalności gospodarczej w
Niemczech
 działalność w rzemiośle wymagającym zezwolenia określonego w załączniku A HwO
 wnioskodawca ma siedzibę w kraju pochodzenia w ramach wykonywania działalności regulowanej
(działalność porównywalna)
 jeżeli kraj pochodzenia nie wymaga szczególnych kwalifikacji lub szkolenia do wykonywania danej
działalności, działalność ta musi być wykonywana w kraju pochodzenia przez co najmniej jeden rok
 zaświadczenie wydane przez organ krajowy w kraju pochodzenia, tzw. zaświadczenie UE lub
zaświadczenie EOG (odnośnie danych kontaktowych zob. „Informacje dotyczące poszczególnych
krajów” w załączniku)
Formularz zgłoszenia działalności gospodarczej znajduje się w zakładce do pobrania pod adresem:
www.hwkno.de/eap
Oprócz formularza potrzebna jest również uwierzytelniona kopia paszportu (podróżnego) oraz jego
oryginał, a także poświadczone tłumaczenie zaświadczenia UE.
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Jeżeli spełnione są wyżej wymienione wymogi dotyczące świadczenia usług, działalność może być
prowadzona niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia (wyjątek: kominiarstwo, niektóre zawody medyczne).
W niektórych zawodach medycznych zgodnie z załącznikiem A HwO nr 33 do 37 (optycy, akustycy aparatów
słuchowych, technicy ortopedzi, szewcy ortopedzi, technicy dentystyczni) oraz w zawodach kominiarskich
Izba rzemieślnicza może zlecić badanie kwalifikacji technicznych.
Izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia działalności gospodarczej po otrzymaniu
zgłoszenia, koszt wynosi 100 EUR. Jest ono ważne w całych Niemczech przez 1 rok.
Po upływie jednego roku zgłoszenie musi zostać powtórzone (tzw. zgłoszenie uzupełniające), koszt wynosi
50 EUR. Również ten formularz można znaleźć na stronie: www.hwkno.de/eap

3.
Zgłoszenie oddelegowanych pracowników
W UE/EOG obowiązują przede wszystkim przepisy prawa pracy i prawa socjalnego tego państwa, w którym
pracownik jest zatrudniony (wyjątki dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego).
Oznacza to, że pracownik z kraju UE podlega niemieckim przepisom dotyczącym czasu pracy i urlopu w
czasie trwania jego delegacji w Niemczech i musi otrzymywać niemiecką płacę minimalną. Może również
zostać uprawniony do innych świadczeń socjalnych, na przykład SOKA BAU (wyjaśnienia poniżej). Uwaga:
jeśli oddelegowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy to jest to „zadanie długoterminowe” Informacja na ten
temat pod nr 4.
Kontrola przestrzegania niemieckich przepisów prawa pracy i prawa socjalnego jest przeprowadzana przez
instytucję ds. kontroli finansowej nielegalnego zatrudnienia (niem. „FKS”), organ celny. Sprawdza również,
czy pracownicy oddelegowani do Niemiec są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym w swoim
kraju pochodzenia. Aby przeprowadzić taką kontrolę, musi znać miejsce (np. plac budowy), w którym
pracownik jest zatrudniony.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowach w Niemczech powinni zostać zgłoszeni do Dyrekcji
Generalnej kontroli finansowej nielegalnego zatrudnienia, Dyrekcja VII,
Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, Niemcy, przed rozpoczęciem pracy (nie dotyczy osoby prowadzącej
działalność na własny rachunek).
Pracodawcy z siedzibą za granicą, którzy wysyłają jednego lub więcej pracowników do Niemiec w celu
wykonania pracy lub usług, muszą przestrzegać różnych zasad dotyczących zgłaszania swoich pracowników.
Zgłoszenia wprowadza się online za pośrednictwem portalu „Meldeportal-Mindestlohn”
www.meldeportal-mindestlohn.de
Korzystanie z portalu elektronicznego wymaga jednorazowej rejestracji w celu utworzenia konta
użytkownika. Należy wprowadzić zmiany, które zaszły względem pierwotnego zgłoszenia. Odbywa się to
również za pośrednictwem portalu.

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

strona 7 z 19

Wytyczne dotyczące wykonywania usług rzemieślniczych w Niemczech
Październik 2022

Pełnomocnik do doręczeń:
W ramach niniejszego zgłoszenia należy również podać nazwisko pełnomocnika do doręczeń w Niemczech.
Może to być również kierownik pracowników oddelegowanych do Niemiec, pod warunkiem, że może on
działać odpowiedzialnie za zagraniczną firmę (np. brygadzista na placu budowy).
Należy również zgłosić plan działania przedstawiający, którzy pracownicy pracują w jakim miejscu i kiedy.
Wyjątki od obowiązku meldunkowego:
Niektóre czynności są zwolnione z obowiązku meldunkowego, na przykład, jeśli pracownika wysyła się do
Niemiec celem
wykonania pierwotnego montażu lub prac instalacyjnych (z wyłączeniem prac budowlanych!), które:
 są częścią umowy dostawy,
 są niezbędne do oddania dostarczonego towaru do użytku oraz
 są wykonywane przez wykwalifikowanych lub częściowo wykwalifikowanych pracowników
przedsiębiorstwa dostawcy, oraz
 czas trwania zatrudnienia w Niemczech nie przekracza ośmiu dni w ciągu jednego roku.
lub po to, aby
 prowadzić spotkania lub negocjacje, przygotowywać oferty umów lub zawierać umowy
 uczestniczyć w targach, konferencjach lub spotkaniach
Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__24.html
Zezwolenie na pobyt:
Jeżeli przedsiębiorstwo z krajów UE/EOG wysyła pracowników do Niemiec w ramach świadczenia usług
(umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane), wówczas obowiązują następujące zasady:
Pracownicy z krajów UE/EOG nie potrzebują zezwolenia na pobyt lub pracę. Pracownicy z państw trzecich
mogą być wysyłani do Niemiec, jeśli posiadają zezwolenie na pobyt długoterminowy (long-term-residentEU) w kraju wysyłającym (kraju przedsiębiorstwa wysyłającego), a czasowe świadczenie usług w Niemczech
nie przekracza 3 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się, że pobyt w Niemczech będzie trwał
dłużej niż 3 miesiące w ciągu 12 miesięcy, należy złożyć wniosek wizowy w ambasadzie niemieckiej w kraju
pobytu („Vander Elst-Visum“). Zdecydowanie radzimy, aby zająć się wizą w odpowiednim czasie.
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4.
Przestrzeganie niemieckiego prawa pracy i prawa socjalnego
Ubezpieczenie społeczne:
Zasadniczo obowiązuje prawo ubezpieczenia społecznego wysyłającego państwa UE. Jako dowód służy
unijny-formularz A 1, który jest wydawany przez ubezpieczyciela w kraju pochodzenia. W przypadku
pracowników, którzy pracują w Niemczech od ponad 24 miesięcy bez przerwy, należy sprawdzić, czy
obowiązek ubezpieczeniowy zmienia się na niemiecki.
Dla samego przedsiębiorcy nie ma obowiązku ubezpieczenia społecznego w Niemczech, o ile jest on
odpowiednio ubezpieczony w swoim kraju pochodzenia i może to udowodnić.
Przepisy dot. wynagrodzenia:
Niemieckie minimalne wynagrodzenie za pracę musi być przestrzegane przez przedsiębiorstwa, które
tymczasowo pracują w Niemczech i musi być odpowiednio udokumentowane. Ustawowa płaca minimalna
dla pracowników zatrudnionych w Niemczech wynosi obecnie 12,00 euro (brutto).
Jednak w przypadku niektórych branż pracownikom zatrudnionym w Niemczech trzeba wypłacać wyższe,
uzgodnione w układzie zbiorowym płace minimalne (patrz również niem. ustawa o delegowaniu
pracowników i następujące informacje). Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne nie są wliczane do
płacy minimalnej. Wypłata musi być udokumentowana dokumentami płacowymi (patrz „Przygotowanie
folderu z miejscami budowy”).
Ogólnie wiążące umowy zbiorowe dotyczące płac minimalnych istnieją w następujących branżach:
przemysł budowlany, elektryczny, malarski i lakierniczy, dekarski, czyszczenie budynków, przemysł
rusztowań, kominiarski, kamieniarski i rzeźbiarski. Aktualna lista znajduje się na stronie internetowej
Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.
Dodatkowe informacje na temat obowiązku rejestrowania czasu pracy (obowiązek dokumentacji) można
znaleźć w punkcie 8.
Ponadto pracownicy z zagranicy również otrzymują od pracodawcy stawki za nadgodziny, premie i dodatki
(np. dodatki za trudne warunki pracy, premie za pracę w nocy, dodatki za zagrożenie) lub świadczenia
rzeczowe, o ile są one przewidziane w przepisach prawa lub w ogólnie obowiązujących umowach
zbiorowych.
Przegląd warunków zatrudnienia zgodnie z układami zbiorowymi i przepisami ustawowymi jest
udostępniony przez Urząd Celny (w języku niemieckim i angielskim).
Koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania, tzn. koszty rzeczywiście poniesione w związku z delegacją
(tzw. koszty oddelegowania w rozumieniu § 2 b ust. 1 AEntG [niem. Ustawy o delegowaniu pracowników]),
nie mogą być wliczone przez pracodawcę z UE do wynagrodzenia. Jeżeli jednak pracownik otrzymuje
dodatek za oddelegowanie za okres pracy wykonywanej w Niemczech, może on zostać wliczony do
wynagrodzenia. Z tego powodu zdecydowanie zaleca się określenie celu premii w umowie o pracę lub w
odpowiedniej umowie dodatkowej do umowy o pracę. Innymi słowy, czy i w jakiej wysokości dodatek za
oddelegowanie jest wypłacany jako zwrot kosztów oddelegowania lub jako część wynagrodzenia za
wykonywanie pracy w Niemczech. W przypadku wątpliwości całkowita zapłacona kwota jest uważana za
sumę kosztów oddelegowania i nie może być zaliczona do wynagrodzenia. Co do zasady odnośnie
dodatków i zwrotu kosztów oddelegowania stosuje się prawo kraju pochodzenia. Jednakże, zgodnie z § 2
ust. 1 nr 8 AEntG, należy również przestrzegać przepisów kraju przyjmującego.
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Jeżeli przepisy prawne państwa pochodzenia są bardziej korzystne dla pracownika wtedy znajdują one
zastosowanie (zasada uprzywilejowania pracownika). W tym przypadku warto skonsultować się z doradcą
podatkowym w celu uzyskania pomocy.
Warunki pracy dla zagranicznych pracowników oddelegowanych:
Zakwaterowanie pracowników musi spełniać minimalne standardy określone w niem. rozporządzeniu o
miejscu pracy. Muszą one być wyposażone zgodnie z ich obłożeniem: część mieszkalna i sypialna (łóżka,
szafki, stoły, krzesła), jadalnia, zaplecze sanitarne.
Jeżeli zakwaterowanie jest wspólne dla mężczyzn i kobiet, należy to uwzględnić przy przydzielaniu pokoi.
Wymagania te są bardziej szczegółowo określone w niem. rozporządzeniu o miejscach pracy ASR A4.4
dotyczącym tworzenia i eksploatacji pomieszczeń dla miejsc pracy.
Pracowników zagranicznych oddelegowanych do Niemiec na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy dotyczą
po upłynięciu tego okresu wszystkie warunki pracy obowiązujące w Niemczech. Podając uzasadnienie
pracodawcy mogą złożyć w urzędzie celnym wniosek o przedłużenie terminu o sześć miesięcy. Jeśli
zatrudnienie w Niemczech rozpoczęło się przed 30 lipca 2020 r., zgłoszenie nie jest konieczne, ponieważ
uznaje się, że zostało ono już dokonane zgodnie z § 25 ust. 2 zdanie 2 AEntG.
Dalsze informacje na temat długoterminowego delegowania i obliczania okresu zatrudnienia w Niemczech
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Celnego.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w Niemczech (Źródło: Bawarska Inspekcja Pracy):
Rola pracodawcy: Ustawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Niemczech nakłada na
pracodawcę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia jego pracowników. Jest on
zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z
uwzględnieniem okoliczności, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w miejscu
pracy.
Pracodawca musi sprawdzić te środki pod kątem ich skuteczności i w razie potrzeby dostosować je do
zmian, tzn. aktualizować je na bieżąco. Przy tym jego obowiązkiem jest dążenie do ciągłej poprawy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Aby zapewnić sobie wsparcie pracodawca musi wyznaczyć
specjalistów ds. bezpieczeństwa i lekarzy zakładowych, którzy będą doradzać mu w kwestiach
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rola pracowników: Pracownicy nie są całkowicie wolni od odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo i
zdrowie. Muszą oni przestrzegać i wspierać działania pracodawcy w tym zakresie oraz, w razie potrzeby,
informować go o wszelkich niedociągnięciach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przetestować online swoją własną organizację bezpieczeństwa i
higieny pracy za pomocą GDA-Orgacheck dzięki inicjatywie Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland &
fundacji Mittelstand-Gesellschaft-Verantwortung: https://inqa.de/DE/handeln/inqa-checks/gda-orgacheckarbeitsschutz-mit-methode.html

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

strona 10 z 19

Wytyczne dotyczące wykonywania usług rzemieślniczych w Niemczech
Październik 2022

5.
Kwestie podatkowe
Podatek VAT:
Jednolite przepisy UE obowiązują wyłącznie dostawy towarów. Usługi świadczone na rzecz osób
prywatnych w Niemczech podlegają niemieckiemu podatkowi VAT; wymagana jest rejestracja we
właściwym niemieckim urzędzie skarbowym dla cudzoziemców.
Link: www.ofd.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=17533&article_id=67782&_psmand=110
Prace budowlane wykonywane na nieruchomości w Niemczech podlegają również niemieckiemu
podatkowi VAT. W przypadku usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców (numer identyfikacji
podatkowej [niem. USt-IdNr]: numer identyfikacji podatkowej VAT(Value added tax identification number)),
zobowiązanie podatkowe przechodzi na odbiorcę usługi (zleceniodawcę).
Podatek potrącany przy robotach budowlanych:
Jeśli ktoś w Niemczech świadczy usługę budowlaną (usługodawca) na rzecz przedsiębiorcy lub osoby
prawnej podlegającej prawu publicznemu, usługobiorca (zleceniodawca) jest zobowiązany do odliczenia 15
procent podatku od wynagrodzenia (łącznie z VAT) (§ 48 niem.Ustawy o podatku dochodowym (EStG)).
Usługi budowlane to wszystkie usługi, które służą tworzeniu, naprawie, konserwacji, modyfikacji lub
usuwaniu budynków. Aby zapobiec temu potrąceniu, zagraniczne przedsiębiorstwo (podwykonawcze) musi
przedłożyć zleceniodawcy ważne zaświadczenie o zwolnieniu zgodnie z § 48b ust. 1 zdanie 1.
Zwolnienia można udzielić na podstawie poszczególnych zleceń lub na określony czas, ale nie dłużej niż na
okres trzech lat.
Przedsiębiorcy zamieszkali za granicą, których miejsce zamieszkania / siedziba i zarząd są za granicą,
składają nieformalny wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku w niemieckim urzędzie
skarbowym właściwym dla ich kraju (link patrz wyżej). Link do wniosku:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/Musterant
rag-Freistellungsbescheinigung.php
Złożenie wniosku lub przedłużenie nie jest możliwe online!
Informacje zawarte są w karcie informacyjnej o odliczeniach podatkowych:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/merkblatt
/StAb-Bau_Merkbl_18_deutsch.pdf

Podatek dochodowy:
Zazwyczaj obowiązuje zasada 183 dni, co oznacza, że jeśli pracownik przebywa w Niemczech dłużej niż 183
dni w roku, jest on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady to samo obowiązuję
względem przedsiębiorcy zagranicznego w związku z jego podatkiem dochodowym. Szczegóły są
regulowane w odpowiednich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Republiką
Federalną Niemiec a krajem pochodzenia przedsiębiorstwa zagranicznego.
Pracownicy przygraniczni (mieszkają w odległości do 30 km od granicy niemieckiej i codziennie wracają do
kraju pochodzenia) z Austrii i Szwajcarii zawsze płacą podatek dochodowy w swoim kraju pochodzenia.
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6.
Kasy Socjalne Gospodarki Budowlanej [niem. SOKA-Bau]
Podczas wykonywania prac budowlanych w Niemczech należy sprawdzić, czy istnieje obowiązek wpłacania
składek na Fundusz Rekompensat urlopowych i płacowych (ULAK) Soka Bau.
Fundusz Rekompensat urlopowych i płacowych (ULAK) niemieckiej branży budowlanej jest instytucją,
która pobiera i centralnie zarządza płatnościami od firm za świadczenia socjalne dla swoich pracowników
budowlanych. Są to specjalne świadczenia socjalne, które nie są pokrywane przez ubezpieczenie zdrowotne
i emerytalne opłacanym w kraju pochodzenia pracowników delegowanych do Niemiec.
Z kolei ULAK otrzymuje informację z instytucji ds. kontroli finansowej nielegalnego zatrudnienia, że
zarejestrowali Państwo delegowanie pracowników. Nie zwalnia to jednak z obowiązku rejestracji w ULAK.
Jeżeli przedsiębiorstwo wysyłające świadczy usługi, które wchodzą w zakres zastosowania niemieckiego
układu zbiorowego pracy dla branży budowlanej, wymagane są składki do ULAK, obecnie 15,4%
wynagrodzenia brutto.
Dalsze informacje dostępne są na stronie www.soka-bau.de,
SOKA BAU
- Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) (Kasa Urlopowa i Wyrównawcza Branży
Budowanej) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) (Dodatkowy Fundusz Emerytalny Branży Budowlanej
SA) Wettinerstraße 7
D-65189 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)800 1200 111
E-Mail: service@soka-bau.de
W SOKA BAU pracownicy udzielają informacji i materiałów informacyjnych w większości języków krajów UE:
www.soka-bau.de/europa/
Jeżeli porównywalne składki są już wpłacane na rzecz oddelegowanych pracowników w ich kraju
pochodzenia i istnieje porozumienie z ULAK o ich uznaniu, to możliwe jest zwolnienie ze zobowiązania
względem ULAK w Niemczech. Należy sprawdzić: Czy prace wykonywane w Niemczech objęte są zakresem
obowiązywania niemieckiego układu zbiorowego pracy dla branży budowlanej? Czy usługi budowlane w
firmie wysyłającej stanowią ponad 50% czasu pracy?
Wpłacone składki, które nie są pobierane przez firmy, mogą być zwrócone pracownikom oddelegowanym
do Niemiec!
Informacje: www.soka-bau.de/europa/de/leistungen/abgeltung-fuer-arbeitnehmer/
oraz www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/europa-antrag_deutsch.pdf
Jeżeli Państwa firma zapłaciła składki ULAK za pracowników oddelegowanych do Niemiec, a nie zostali oni
przez nią wezwani na wypłatę wynagrodzenia za czas urlopu, powinni Państwo poinformować
oddelegowanych pracowników o możliwości zwrotu w styczniu następnego roku; mogą oni wówczas
pobrać pieniądze od SOKA.
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7.
Spełnienie wszystkich niemieckich norm
Dla wszystkich towarów (np. materiałów, wyrobów budowlanych, komponentów technicznych), które są
przywożone do Niemiec w celu świadczenia usług i dla których nie istnieje jednolita norma UE, obowiązują
w Niemczech krajowe normy niemieckie.
Informacje:
LGA / TÜV Rheinland een
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 655-49 33
E-Mail: lga@lga.de

8.
Przygotowanie folderu z miejscami budowy
Zgodnie z ustawą o delegowaniu pracowników, która ma zastosowanie do szeroko rozumianych prac
budowlano-montażowych, jak również do prac ogrodniczych i architektury krajobrazu oraz do sprzątania
budynków podczas korzystania z usług pracowników, należy przedstawić dokumenty, które muszą być
przechowywane w Niemczech:
www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Pflichten-beiPruefungen/pflichten-bei-pruefungen_node.html
Prowadzenie dokumentacji czasu pracy (obowiązek dokumentacji):
Pracodawcy są zobowiązani rejestrować
 rozpoczęcie (należy odnotować natychmiast po rozpoczęciu pracy)
 przerwy w pracy
 zakończenie i czas trwania
dziennego czasu pracy pracowników, najpóźniej do końca siódmego dnia kalendarzowego następującego
po dniu wykonywania pracy, oraz przechowywać tę dokumentację przez co najmniej dwa lata.
Dokumentacja musi być zawsze przechowywana w miejscu budowy w okresie realizacji zlecenia. Istnieją
specjalne przepisy dla osób sprzątających budynki.
Rozszerzenie obowiązku dokumentacji:
Jeżeli należy zapewnić dopłaty godzinowe, to obowiązki dokumentacyjne zostaną odpowiednio
rozszerzone. W związku z tym, oprócz już istniejącego obowiązku prowadzenia ewidencji (patrz wyżej),
należy teraz udokumentować początek, koniec i czas trwania czasu pracy, który stanowi podstawę do
naliczenia dopłaty, podając odpowiednią dopłatę. Należy to zrobić na tych samych warunkach, co
poprzednio. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy układ zbiorowy pracy przewiduje dodatki za nadgodziny
lub pracę w niedziele i święta.
Udostępnianie dokumentów:
Pracodawcy mający siedzibę w Niemczech lub za granicą muszą przechowywać dokumenty wymagane do
sprawdzenia zgodności z warunkami pracy zgodnie z ustawą o delegowaniu pracowników, dostępne w
Niemczech i w języku niemieckim:
 umowa o pracę + suplementy świadczące o tym, że pracownik otrzymuje niemiecką płacę minimalną
(w języku niemieckim); np. dodatkowa umowa (w języku niemieckim i w języku kraju pochodzenia), że
pracownik (podać dokładną działalność!) otrzyma wynagrodzenie w wysokości ... EUR w okresie
zatrudnienia w Niemczech, podpisane przez pracodawcę i pracownika
 obliczenia wynagrodzenia
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dowód wypłaty wynagrodzenia (od 15. dnia następnego miesiąca)
dowód, że pracownik/przedsiębiorca posiada ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne w kraju
pochodzenia:
 karta ubezpieczenia zdrowotnego (karta chipowa, EKUZ),
 ubezpieczenie emerytalne: A 1.

Jeśli godziny pracy zostaną uelastycznione, należy zachować:
 pisemną umowę dot. uelastycznienia czasu pracy
 Rachunek wyrównawczy (dla każdego pracownika), w razie potrzeby odrębna dokumentacja
godzinowa nowych krajów związkowych / starych krajów związkowych
 dowód zabezpieczenia rachunku wyrównawczego (np. poręczenie bankowe, rachunek zablokowany)
Uwagi dla podwykonawców
W praktyce, niemiecki zleceniodawca będzie żądał od swojego zleceniobiorcy dalszych informacji i
dokumentów, aby utrzymać własne ryzyko na niskim poziomie. Zleceniodawca ma najpierw następujące
pytania do podwykonawcy:


Czy „podwykonawca” z prawnego punktu widzenia jest spółką, z którą można zawrzeć umowę o dzieło
lub umowę o roboty budowlane? Za tym kryje się strach przed „fikcyjnym samozatrudnieniem”
podwykonawcy. Zleceniodawca zazwyczaj wymaga wyciągu z rejestru handlowego lub podobnego
dokumentu i/lub dowodu rejestracji działalności (z informacją o działalności + data rejestracji).
Podwykonawca może również udowodnić swój status przedsiębiorcy poprzez wykazanie, że płaci
podatek dochodowy w kraju pochodzenia.



Czy podwykonawca może wykonać przekazaną pracę? Dla zleceniodawcy kwestia prawa handlowego
ma zazwyczaj drugorzędne znaczenie; jest to głównie kwestia (odpowiedzialności) prawnej lub
technicznej, i dotyczy to w szczególności obszaru działań regulowanych. W tym celu zwykle wymagane
jest potwierdzenie uznania przez właściwą izbę (rzemieślniczą), ale w przypadku skomplikowanych
działań często wymagane jest również inne potwierdzenie, że podwykonawca wykonał już prace
wymaganego typu (w tym w swoim kraju pochodzenia) (zaświadczenie UE i zgłoszenie usługi).



Czy pracownicy zatrudnieni przez podwykonawcę są należycie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i
emerytalnym w swoim kraju pochodzenia? Jest to bardzo delikatna kwestia, ponieważ klient może
stanąć w obliczu znacznego ryzyka finansowego i karnego, jeśli tak nie jest. Radzimy naszym
przedsiębiorstwom, aby podwykonawca przedstawiał zaświadczenie o ubezpieczeniu emerytalnym
A1 dla każdego zatrudnionego pracownika, aby poprosił o listę z nazwiskami i zdjęciami (oraz, jeśli
dotyczy, datami urodzenia) zatrudnionych pracowników, które zostały również zgłoszone do
Federalnej Dyrekcji Finansów Zachodnich, kontroli finansowej nielegalnego zatrudnienia, oraz aby
sprawdzał karty ubezpieczenia zdrowotnego pracowników (karta chipowa EKUZ) na początku pracy.



Niezależnie od tego firmy coraz częściej proszą swoich podwykonawców o przedstawienie dowodu
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przed złożeniem zlecenia. Często są oni do tego
zobowiązani przez własnych zleceniodawców lub firmy ubezpieczeniowe. W przypadku większych
kontraktów w zakresie ogrzewania, gazu, wody lub energii elektrycznej dość powszechne są kwoty
ubezpieczenia w wysokości 5 mln EUR; jeżeli podwykonawca nie jest w stanie samodzielnie zapewnić
wystarczającego ubezpieczenia, jego klient musi zlikwidować tę lukę na własne ryzyko i koszt;
zazwyczaj w umowie należy wówczas uzgodnić specjalne obowiązki sprawozdawcze lub specjalny
nadzór budowlany.
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Czy podwykonawca wymaga numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku działalności
budowlanej: ważnego zaświadczenia o zwolnieniu z podatku od czynności budowlanych od
właściwego niemieckiego urzędu skarbowego?



Czy czynności wykonywane przez podwykonawcę wchodzą w zakres obowiązywania niemieckiego
układu zbiorowego pracy dla branży budowlanej i są płatnościami należnymi na rzecz funduszu
urlopowego SOKA Bau? Również w tym przypadku generalny wykonawca ponosi odpowiedzialność za
niezapłacone składki, dlatego prawdopodobnie poprosi o potwierdzenie rejestracji i zaświadczenie o
braku zastrzeżeń przez SOKA-BAU lub dowód zwolnienia z tego obowiązku (ewentualnie
pełnomocnictwo do uczestnictwa w systemie wczesnego ostrzegania poręczyciela SOKA-BAU).

Z naszego doświadczenia wynika, że zleceniodawcy średniej wielkości niedokładnie zajmują się tymi
kwestiami. Duże firmy często jednak wymagają od swoich podwykonawców bardzo obszernej dokumentacji
ze względu na wewnętrzne regulacje, aż do ujawnienia wszystkich podwykonawców, którzy
prawdopodobnie będą wykorzystywani w przyszłości, z podaniem nazwisk wykorzystywanych pracowników
(może się to na pierwszy rzut oka wydawać niewykonalne, ale takie zlecenia mają zazwyczaj dłuższy czas
realizacji).

Fikcyjne samozatrudnienie
Pod względem ubezpieczenia społecznego pracownik (zagraniczny) prowadzi działalność na własny
rachunek lub jest przez kogoś zatrudniony. Jeżeli jest on pracownikiem, korzysta ze wszystkich związanych z
tym praw, a pracodawca ma obowiązek zarejestrować go na potrzeby podatku dochodowego oraz
ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego oraz opłacenia składek. Pracodawca ma prawo do wydawania
mu poleceń, a tym samym angażowania go w normalny przebieg działalności.
Samozatrudnienie natomiast oznacza, że „podwykonawca” formalnie posiada firmę i zawiera z klientem
umowę o dzieło lub roboty budowlane2, tzn. świadczy swoje usługi w formie „rzemiosła”. Ta konkretna
praca jest mu powierzona do samodzielnej realizacji na własną odpowiedzialność przedsiębiorczą.
Niemiecka firma zlecająca prace może wprawdzie nadzorować budowę, ale nie może sama ingerować w jej
realizację (np. poprzez wydawanie bezpośrednich poleceń pracownikom zagranicznym lub zapewnienie
własnego personelu).
Sprawdza się następujące kryteria:
 Czy usługa uzgodniona to rzemiosło, tzn. „samodzielna jednostka techniczna”?
 Czy podwykonawca może prowadzić tę działalność samodzielnie i na własną odpowiedzialność?
 Czy zleceniodawca regularnie przekazuje podwykonawcy konkretne instrukcje dotyczące tego, jak i
kiedy należy coś zrobić?
 Czy podwykonawca i jego pracownicy są zaangażowani w działalność zleceniodawcy, czy pracownicy
podwykonawcy i jego zleceniodawcy pracują razem w tej samej branży („mieszanie personelu”)?

2

Oprócz umowy o dzieło od czasu reformy niem. prawa umów o roboty budowlane istnieje również m.in. umowa o roboty budowlane.
Szczegółowe informacje na temat umów o dzieło i roboty budowlane można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.hwkno.de
Betriebsführung  Recht  VOB und Werkverträge). W przypadku pytań dotyczących nowych przepisów prawa dot. umów o roboty
budowlane prosimy o kontakt z naszym działem prawnym.
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Decyzja o istnieniu umowy o pracę, umowy o roboty budowlane lub stosunku pracy zależnego („fikcyjne
samozatrudnienie”) może być trudna, zwłaszcza jeśli podwykonawca jest „przedsiębiorstwem
jednoosobowym”, tzn. pracuje sam i nie zatrudnia własnych pracowników.
Następnie rozważane są również następujące aspekty:
Czy działalność podwykonawcy wykazuje typowe cechy działalności przedsiębiorczej, na przykład: Czy
podwykonawca ponosi ryzyko związane z wykonaniem umowy? Czy używa własnego sprzętu lub maszyn?
Czy ma biuro w swoim kraju pochodzenia? Czy ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?
Jeśli istnieją wątpliwości, czy istnieje zależny stosunek pracy, a tym samym obowiązek ubezpieczeniowy ze
strony zleceniodawcy, lub jeśli wszystkie zainteresowane strony chcą uzyskać ubezpieczenie prawne, mogą
złożyć wniosek do Federalnego Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowo-Emerytalnego (niem. DRV Bund) w
Berlinie o ustalenie statusu pracownika (§ 7a SGB IV).
Link do strony internetowej Federalnego Niemieckiego Ubezpieczenia Rentowo-Emerytalnego z dalszymi
informacjami na temat określania statusu, wniosków, wyjaśnień:
www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DR
V_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html
Uwaga: Zleceniodawca musi sprawdzić, czy zleceniobiorca jest przez niego zatrudniony, czy też prowadzi
własną działalność gospodarczą. Jeżeli podczas kontroli przeprowadzonej przez towarzystwo ubezpieczeń
emerytalnych należy stwierdzić, że „podwykonawca” był lub nadal jest w zależnym stosunku pracy z
prawnego punktu widzenia, to zazwyczaj prowadzi to do bardzo wysokich roszczeń z tytułu dodatkowych
składek, które pracodawca musi ponieść samodzielnie.

Praca tymczasowa
Praca tymczasowa ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo użycza własnych pracowników innemu
przedsiębiorstwu w celu wykonywania pracy (tzn. nie są oni wykorzystywani w ramach oddelegowania na
podstawie umowy o dzieło lub umowy o roboty budowlane). Do wykonywania pracy tymczasowej w
Niemczech wymagane jest zezwolenie. Nie jest to dozwolone w głównym przemyśle budowlanym.
Informacje www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
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Swoboda przedsiębiorczości
Uzupełnienie: Kilka podstawowych informacji na temat utworzenia oddziału:
Obywatele UE/EOG i Szwajcarii posiadają swobodę przedsiębiorczości: mogą zakładać firmy/oddziały w
Niemczech. Oddziały te podlegają prawu niemieckiemu; podlegają opodatkowaniu i rachunkowości w
Niemczech. Pracownicy są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami niemieckimi.
Każdy, kto zamierza założyć oddział w Niemczech lub pełnić funkcję kierownika przedsiębiorstwa z siedzibą
w Niemczech, musi przedstawić dokument potwierdzający posiadanie niezbędnych kwalifikacji
zawodowych, jeśli zamierza wykonywać zawód regulowany.
Działalność w jednostce wymagającej zezwolenia w załączniku A do niem. Ustawy o rzemiośle (HwO)
wymaga wpisu do rejestru rzemieślników (rejestr lokalnej Izby Rzemieślniczej).
Warunki do rejestracji:
a) zagraniczne studia wyższe:
Dyplom zagraniczny (po co najmniej 3 latach studiów) uzyskany w szkole wyższej, na uniwersytecie lub w
porównywalnej instytucji w UE/EOG/Szwajcarii uprawnia z reguły do wpisu do rejestru rzemieślników.
b) równoważny zagraniczny tytuł mistrza rzemiosła:
Porozumienia o równości szans istnieją dla następujących krajów:
 Austria (26 rzemiosł)
Link do rozporządzenia Niemcy/Austria: www.gesetze-im-internet.de/meistpr_glv/anlage.html
 Francja (10 rzemiosł)
Link do rozporządzenia Niemcy/ Francja: www.gesetze-im-internet.de/meistprfrglv/anlage.html
c) uznawanie doświadczenia zawodowego:
Zwolnienie z obowiązku wpisu do rejestru rzemieślników przyznawane jest (z wyjątkiem rzemiosła
medycznego, patrz wyżej) każdej osobie w UE/EOG lub Szwajcarii, która może udowodnić niezbędne
doświadczenie zawodowe w danej branży na podstawie świadectwa wydanego przez właściwy organ w
następujący sposób:
 6 lat nieprzerwanego prowadzenia działalności na własny rachunek lub odpowiedzialności
gospodarczej w pełnym wymiarze godzin, pod warunkiem że działalność ta nie została zakończona
wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku
 3 lata nieprzerwanej pracy na własny rachunek lub odpowiedzialności gospodarczej w pełnym
wymiarze godzin + 3 lata szkolenia
 4 lata nieprzerwanej pracy na własny rachunek lub odpowiedzialności gospodarczej w pełnym
wymiarze godzin + 2 lata szkolenia
 3 lata nieprzerwanej działalności na własny rachunek w pełnym wymiarze godzin + 5 lat jako
pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, pod warunkiem że działalność ta nie została
zakończona wcześniej niż 10 lat przed złożeniem wniosku
 5 lat nieprzerwanej pracy na stanowisku kierowniczym, z czego co najmniej 3 lata na stanowisku
kierownika działu technicznego i 3 lata szkolenia (nie dotyczy branży fryzjerskiej!).
d) Uznawanie zagranicznych świadectw kształcenia i kwalifikacji (informacja: Izba Rzemieślnicza,
www.hwkno.de/anerkennung).
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Załącznik
Informacje dotyczące poszczególnych krajów
W tym miejscu zebraliśmy dodatkowe informacje dotyczące krajów pochodzenia, co do których jest
najwięcej pytań. Chętnie pomożemy Państwu w odnalezieniu właściwych organów w innych krajach UE.
Austria
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Właściwy powiatowy organ administracyjny danego kraju związkowego.
Pod poniższym linkiem podając gminę lub swój kod pocztowy znajdziesz osobę do kontaktu:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/anerkennung/emigration/betriebsfuehrung/ewrbescheinigung.html
Szczególna cecha SOKA Bau:
SOKA Bau jest porównywalna z BUAK dla firm z Austrii.
Austriackie firmy powinny postępować następująco:
1. Zarejestruj się w SOKA Bau i podaj, że płacisz już składki BUAK w Austrii
2. Złóż wniosek o zaświadczenie od BUAK i dostarcz go do SOKA Bau.
3. Do kontroli placu budowy najlepiej jest mieć przy sobie specjalne zaświadczenie od SOKA, który
otrzymasz na podstawie Twojego zwolnienia.
Jeśli jesteś zwolniony z BUAK w Austrii, nie musi to oznaczać, że będzie to miało miejsce również w
Niemczech. Dlatego bezwzględnie konieczne jest skontaktowanie się z SOKA Bau.
W SOKA BAU można skontaktować się z pracownikami odnośnie pytań dotyczących Austrii , którzy są
dostępni pod następującym numerem telefonu: +49 611 707-4054
Czechy
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Pradze z wnioskiem za opłatą w wysokości 1000 CZK:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město
Formularz wniosku: http://www.mpo.cz/dokument46454.html
Przydatne informacje:
Jeśli czeska firma w Niemczech ma problemy (językowe, komunikacyjne) z niemiecką policją (nie z
kontrolą finansową nielegalnego zatrudnienia!), może zwrócić się do
Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit [Wspólne centrum
niemiecko-czeskiej współpracy policyjnej i celnej]
Weinbergstraße 47
92432 Schwandorf
Telefon: +49 (0) 9431 881 1555
Email: gz.schwandorf@polizei.bund.de

Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz · Ditthornstraße 10 · 93055 Regensburg

strona 18 z 19

Wytyczne dotyczące wykonywania usług rzemieślniczych w Niemczech
Październik 2022

Przez 24 godziny na dobę do dyspozycji są (niemieccy i) czescy policjanci i celnicy, którzy znają czeskie
prawo i czeskie warunki i mogą pośredniczyć w kontaktach ze swoimi niemieckimi kolegami.
Słowacja
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Właściwy urząd handlowy w siedzibie spółki na podstawie wniosku za opłatą w wysokości 6 euro.
http://www.minv.sk/?kontakty-na-vsetky-zivnostenske-urady-v-sr
Polska
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Urzędy Marszałkowskie lub Wojewódzkie Urzędy Pracy
Rumunia
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities, Dem.I.Dobrescu Street Nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucharest
Tel.: +4021-3136267, Fax: +4021-3158556
Słowenia
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
Ministerstwo Gospodarki, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 400 33 11, Fax: +386 1 400 10 31
E-mail: gp.mg@gov.si , Internet: http://www.mg.gov.si
Węgry
Krajowa jednostka ds. wniosków o tzw. zaświadczenie UE:
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

Dobrze wiedzieć
Dalszą praktyczną pomoc i samokontrolę z inicjatywy Offensive Guter Mittelstand pod adresem
https://www.offensive-mittelstand.de/.
Szczególnie dla praktyki budowlanej:
Inicjatywa Offensive Gutes Bauen wspiera właścicieli budynków, projektantów, firmy budowlane i
handlowe w ich praktycznej pracy za pomocą wspólnie opracowanych instrumentów i standardów.
Link do praktycznej pomocy: https://www.offensive-gutes-bauen.de/praxishilfen-und-unterstuetzung.
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