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Cuvânt înainte
Acest ghid a fost elaborat ca parte a proiectului Centrul de specialiști „Meșteșuguri - succes fără limite”. A
fost finanțat de către Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale ca parte a inițiativei Noua Calitate a
Muncii (INQA).
Inițiativa Noua Calitate a Muncii: Asigurarea viitorului, organizarea muncii
În prezent mai mult ca oricând, condițiile de muncă atractive reprezintă o cheie pentru companiile
inovatoare și de succes, precum și pentru administrațiile performante și constituie baza pentru asigurarea
forței de muncă calificate în Germania. Inițiativa Noua Calitate a Muncii (INQA) lansată de Ministerul
Federal al Muncii și Afacerilor Sociale este dedicată acestor obiective. Organizațiile centrale la nivel de
federație, de landuri și comunale, asociațiile și camerele patronale, sindicatele, companiile, Agenția
Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și instituțiile de asigurări sociale și fundațiile
colaborează pentru formularea de idei, elemente accesorii de acțiune și instrumente care îmbunătățesc
calitatea muncii în Germania, în sectoarele tematice reprezentate de management, egalitatea de șanse și
diversitatea, sănătatea, precum și cunoștințele și competența. În calitate de rețea independentă, inițiativa
pune la dispoziție oferte concrete de consultanță și informare în beneficiul companiilor și al
administrațiilor, precum și o gamă largă de oportunități de schimb de experiență în numeroase rețele –
inclusiv regionale - de companii și industrii. Mai multe informații despre inițiativa Noua Calitate a Muncii
sunt disponibile la adresa www.inqa.de.
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Declinarea răspunderii
S-a acordat o atenție deosebită cercetării informațiilor prezentate în acest ghid. Conținutul din acest ghid
este actualizat permanent. Se aplică în toate situațiile cea mai recentă versiune actualizată, disponibilă pe
pagina noastră de pornire.
Cu toate acestea, nu ne putem asuma nicio răspundere
 pentru corectitudinea, actualitatea și caracterul complet al informațiilor furnizate în cadrul ghidului, în
special pentru traduceri,
 pentru formularea și valabilitatea prevederilor legale menționate. Se aplică în toate situațiile versiunea
oficială actuală, în forma prezentată în organul oficial de publicare destinat acestui scop,
 pentru corectitudinea și legalitatea conținutului paginilor de internet, la care am făcut trimitere în ghid.
Conținutul acestor pagini de internet este dinamic și se poate modifica în orice moment; în acest
context, nu ne asumăm informațiile respective sub formă de conținut propriu.
Din prevederile legale au fost selectate doar elementele esențiale de conținut, care prezintă relevanță, în
primul rând, pentru companiile noastre membre. Eventuale mențiuni și informații legale nu generează
obligații. Nu oferim consultanță juridică sau fiscală.
În lipsa aprobării scrise a Camerei Meșteșugarilor Bavaria Inferioară-Palatinatul Superior, nu este permisă
utilizarea, prelucrarea, multiplicarea sau transmiterea acestui ghid sau a unor secțiuni ale acestuia.
Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați:
Tel. +49 (0)851 5301-129
E-mail: eap@hwkno.de
www.hwkno.de/eap

Octombrie 2022
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Libertatea de a presta servicii
Care sunt măsurile care trebuie adoptate de către compania străină?
Prezentare generală
1.

Aprobarea prestării activității

2.

Calificare

3.

Declararea personalului detașat

4.

Respectarea legislației germane în domeniul muncii și al protecției sociale

5.

Aspecte de drept fiscal

6.

Casa de asigurări în domeniul construcțiilor

7.

Respectarea tuturor normelor germane

8.

Pregătirea unui dosar de șantier

1.
Aprobarea prestării activității
Pentru companiile din statele UE și SEE se aplică libertatea fără restricții de a presta servicii: companiile
respective își pot desfășura temporar activitatea comercială „peste graniță”, în Germania fără a dispune de
o sucursală sau de un sediu permanent.
Pentru companiile din Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia și Turciasunt aplicabile restricții:
activitatea acestora pe bază de contracte de antrepriză este limitată de contingente, care se bazează pe
datele pieței muncii din Germania. Contractele de antrepriză1 trebuie aprobate individual pentru fiecare
comandă / șantier, în limita contingentelor. În acest scop, trebuie formulată o cerere corespunzătoare la
care vor fi anexate contractul de antrepriză și informații despre compania străină. Experiența a arătat că
această procedură de aprobare durează mai multe săptămâni, cel puțin pentru prima cerere, astfel încât se
recomandă planificarea unui interval pregătitor corespunzător.
Cererile trebuie transmise la:
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Stuttgart
Tel. +49 711 920–0
stuttgart@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Puteți consulta informații la pagina de internet a Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă:
Fișa informativă 16 – Încadrarea lucrătorilor străini în baza contractelor de antrepriză în Germania

1

Pentru contingente se aplică doar termenul de „contract de antrepriză”. În prezent nu există contracte având ca obiect lucrări de
construcții în acest domeniu (a se vedea punctul „Falsa independență”).
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2.
Calificare
Următoarele informații se aplică pentru companiile din statele UE/SEE și Elveția care furnizează servicii
meșteșugărești, de montaj și alte servicii în Germania, fără a deține o sucursală în Germania.
În statele UE/SEE se aplică, în principiu, legislația națională respectivă se aplică în ceea ce privește
exercitarea activităților comerciale. Directivele UE facilitează prestarea transfrontalieră de activități între
statele UE/SEE.
Cetățenilor statelor UE/SEE și Elveției, care nu înființează o sucursală în Germania, li se permite să furnizeze
servicii transfrontaliere dacă sunt autorizați să desfășoare activități similare în țara lor de origine. Factorul
decisiv în acest context este acela de a aprecia dacă activitatea din Germania nu necesită o autorizație sau
dacă este supusă obligației de autorizare. Dacă activitățile din Germania aparțin unui sector meșteșugăresc
supus obligației de autorizare, se impune efectuarea așa-numitei notificări cu privire la prestarea serviciilor.
Această notificare trebuie transmisă Camerei Meșteșugarilor în a cărei circumscripție urmează să fie
efectuată prima comandă.
Prezentare generală a camerelor de meșteșugari din întreaga Germanie:
www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/deutschlandkarte.html
a) Activități supuse obligației de autorizare / reglementate în Germania:
 este necesară o notificare scrisă a serviciului
Link către meșteșugurile reglementate: Anexa A (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
b) Activități care nu sunt supuse obligației de autorizare / nereglementate în Germania:
 fără obligație de notificare
Link către activitățile nereglementate: Anexa B1/B2 (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
Cerințe pentru notificarea serviciului:
 Cetățenie UE/SEE sau Elveția
 practicare temporară și ocazională a activității profesionale, fără sucursală în Germania
 Activitate într-un sector meșteșugăresc supus obligație de autorizare din anexa A HwO
 Solicitantul este înregistrat conform prevederilor legale în cazul reglementării în țara de origine
(activitate similară)
 În cazul în care țara de origine nu solicită o calificare sau o pregătire specifică pentru desfășurarea
activității, trebuie să fi prestată activitatea în țara de origine cel puțin 1 an
 Certificat emis de către organismul național din țara de origine, așa-numitul certificat UE, respectiv
certificatul SEE (cu privire la structurile de contact a se vedea „Informații specifice țării” din anexă)
Formularul pentru notificarea serviciului poate fi consultat în secțiunea de descărcare la adresa:
www.hwkno.de/eap
În plus față de formular, aveți nevoie și de o copie legalizată a pașaportului dumneavoastră (de călătorie) și
de originalul acestuia, precum și de o traducere legalizată a certificatului UE.
În măsura în care sunt respectate condițiile descrise mai sus pentru furnizarea de servicii, activitatea poate
fi desfășurată imediat după înregistrare (excepție: Activitatea de curățare a coșurilor de fum, activități în
domeniul sănătății).
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În cadrul activităților în domeniul sănătății în conformitate cu anexa A la HwO nr. 33 până la 37 (opticieni,
acusticieni pentru aparate auditive, tehnicieni de ortopedie, producători de încălțăminte ortopedică,
tehnicieni dentari) și în cadrul activității de curățare a coșurilor de fum, Camera Meșteșugarilor poate
solicita o examinare a cunoștințelor de specialitate.
După recepționarea notificării cu privire la prestarea activității, Camera Meșteșugarilor va emite un
certificat de notificare a prestării activității, costuri 100 EURO. Acesta este valabil 1 an în toată Germania.
După expirarea acestui interval de un an, este necesară o nouă notificare (așa-numita notificare ulterioară),
costuri 50 EURO. Puteți găsi, de asemenea, acest formular la: www.hwkno.de/eap

3.
Declararea personalului detașat
În UE/SEE sunt aplicabile, în principal, prevederile legislației muncii și protecției sociale din țara în care își
desfășoară activitatea un lucrător (există excepții pentru asigurările de sănătate și de pensii).
Aceasta înseamnă: pentru un lucrător dintr-un stat UE, reglementările germane privind programul de lucru
și concediul se aplică pe durata detașării sale în Germania, iar persoana în cauză trebuie să încaseze salariul
minim german. În anumite circumstanțe, lucrătorul respectiv poate avea, de asemenea, dreptul la alte
prestații sociale, de exemplu SOKA BAU (a se vedea explicațiile de mai jos). Mențiune: dacă detașarea
durează mai mult de 12 luni, este vorba despre o „detașare pe termen lung” Informații în acest sens pot fi
consultate la nr. 4.
Controlul respectării prevederilor germane în domeniul muncii și al protecției sociale este efectuat de
Autoritatea de control financiar pentru munca la negru („FKS”), un organism vamal. De asemenea, aceasta
verifică dacă lucrătorii detașați în Germania dispun de asigurări de sănătate și pensie în țara lor de origine.
Pentru a putea efectua acest control, autoritatea respectivă trebuie să cunoască locația (de exemplu
șantierul) în care își desfășoară activitatea lucrătorul.
Toți lucrătorii care își desfășoară activitatea pe șantierele din Germania trebuie declarați, prin urmare, în
mod corespunzător la Direcția Generală de control financiar pentru munca la negru, Direcția VII,
Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, înainte de începerea activităților (nu se aplică pentru liber profesioniști).
Angajatorii stabiliți în străinătate care detașează unul sau mai mulți angajați în Germania pentru a presta
activități sau servicii trebuie să respecte diverse reguli privind înregistrarea angajaților lor.
Declarațiile sunt efectuate online, prin intermediul „portalului de raportare pentru salariul minim”:
www.meldeportal-mindestlohn.de
Utilizarea portalului de raportare electronică necesită o înregistrare unică pentru a crea un cont de
utilizator. Trebuie declarate modificările survenite în raport cu declarația inițială. Și această operațiune se
realizează prin intermediul portalului.
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Mandatar desemnat pentru recepționarea comunicărilor:
În cadrul acestei proceduri de declarare, trebuie desemnat și un mandatar desemnat pentru recepționarea
comunicărilor în Germania. Acesta poate fi, de asemenea, coordonatorul lucrătorilor detașați în Germania,
cu condiția să poată acționa în mod responsabil pentru compania străină (de exemplu șef de echipă pe
șantier).
De asemenea, trebuie declarat și un plan de activitate, din care rezultă care sunt lucrătorii care își vor
desfășura activitatea în diferite locații.
Excepții de la cerința de declarare:
Anumite activități sunt scutite de obligația de declarare, de exemplu, dacă lucrătorul dumneavoastră este
detașat în Germania,
Pentru a efectua lucrările inițiale de montaj sau de asamblare (cu excepția lucrărilor de construcții!), care:
 Constituie parte integrantă a unui contract de livrare,
 sunt esențiale pentru punerea în funcțiune a bunurilor livrate și
 sunt efectuate de către muncitori calificați sau instruiți ai companiei de livrare și
 durata activității în Germania nu depășește opt zile pe parcursul unui an.
sau



pentru a organiza discuții sau negocieri, pentru a elabora oferte contractuale sau pentru a încheia
contracte
pentru a participa la o expoziție, o conferință sau un seminar

Puteți consulta detalii suplimentare la adresa: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__24.html
Permis de ședere:
În cazul în care o companie din statele UE/SEE detașează angajați în Germania ca parte a unei prestări de
servicii (contract de antrepriză sau de construcție), se aplică următoarele prevederi:
Lucrătorii din spațiul UE/SEE nu au nevoie de permise de ședere sau de muncă. Lucrătorii din state terțe
pot fi detașați în Germania dacă dețin un permis de ședere pe termen lung (rezident pe termen lung în UE)
în țara de detașare (țara companiei de detașare) și dacă durata serviciului temporar în Germania nu
depășește 3 luni într-o perioadă de 12 luni. În măsura în care, conform estimărilor, durata detașării în
Germania va depăși 3 luni pe parcursul unui interval de 12 luni, trebuie depusă o cerere de acordare a vizei
la ambasada Germaniei din țara de detașare („viza Vander Elst”). Vă recomandăm cu strictețe să vă
preocupați din timp de această viză.
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4.
Respectarea legislației germane în domeniul muncii și al protecției sociale
Asigurări sociale:
În principiu, se aplică legislația în materia securității sociale a statului UE de detașare. Formularul UE -A 1,
eliberat de asigurător în țara de origine, are rol de dovadă. Pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea
fără întrerupere în Germania mai mult de 24 de luni, trebuie verificat dacă obligația de încheiere a
asigurărilor devine aplicabilă în Germania.
Nu există nicio obligație de încheiere a asigurării sociale pentru antreprenor personal în Germania, atâta
timp cât acesta este asigurat corespunzător în țara sa de origine și poate dovedi acest lucru.
Reglementări privind remunerarea:
Salariile minime germane trebuie respectate și dovedite în mod corespunzător de către companiile care își
desfășoară activitatea temporar în Germania. Salariul minim legal pentru lucrătorii care își desfășoară
activitatea în Germania este în prezent de 12,00 euro (brut).
Cu toate acestea, pentru anumite meserii, este prevăzută obligația de plată către lucrătorii încadrați în
Germania a salariilor minime mai ridicate, negociate colectiv (a se vedea și Legea privind detașarea
lucrătorilor, precum și informațiile de mai jos). Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale nu sunt
deduse din salariul minim. Plata trebuie dovedită prin documente salariale (a se vedea punctul „Pregătirea
unui dosar de șantier”).
Salarii minime tarifare obligatorii sunt disponibile în următoarele sectoare meșteșugărești:
Sectorul construcțiilor, lucrări privind instalațiile electrice, zugravi și vopsitori, țiglari, curățenia clădirilor,
montarea de schele, curățarea coșurilor de fum, pietrari și sculpturi în piatră. Lista actuală poate fi
consultată la pagina de internet a Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale.
Informații suplimentare despre obligația de a înregistra timpii de lucru (obligația de documentare) pot fi
consultate la punctul 8.
În mod suplimentar, lucrătorii din străinătate beneficiază, de asemenea, de bonificații pentru ore
suplimentare, suplimente și sporuri (de exemplu, sporuri pentru condiții dificile de muncă, sporuri pentru
munca prestată în regim de noapte, indemnizații de risc) sau beneficii în natură din partea angajatorului, în
măsura în care acestea sunt reglementate prin lege sau prin contractele colective de muncă, valabile cu
caracter general.
O imagine de ansamblu asupra termenilor și condițiilor de angajare în temeiul contractelor cadru și în baza
dispozițiilor legale sunt puse la dispoziție de către autoritățile vamale (în germană și în engleză).
Cheltuielile de deplasare, cazare și masă, ceea ce înseamnă costurile generate ca urmare a detașării (așanumitele costuri de detașare în sensul articolului 2 b alineatul 1 din Legea privind detașarea de personal) nu
pot fi deduse de către angajatorul din UE din salariu. Cu toate acestea, dacă lucrătorul beneficiază de o
indemnizație de detașare pentru perioada de activitate din Germania, aceasta poate fi compensată cu
remunerația . Din acest motiv, se recomandă cu strictețe reglementarea prin contractul de muncă sau
printr-un act adițional corespunzător, în completare la contractul de muncă, să stipuleze scopul sporului
respectiv. Cu alte cuvinte, dacă și în ce cuantum este achitată indemnizația de detașare cu titlu de
rambursare pentru cheltuielile de detașare sau ca parte a remunerației pentru prestarea activității în
Germania. Dacă există îndoieli, sumele achitate sunt considerate costuri de detașare, astfel încât acestea nu
pot fi deduse din remunerație. De regulă, este aplicabilă legislația țării de origine cu privire la sporuri și
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rambursarea costurilor legate de detașare. În conformitate cu articolul 2 alineatul 1 punctul 8 din Legea
privind detașarea de personal, trebuie respectate și reglementările țării gazdă.
În măsura în care legislația țării de origine este mai favorabilă pentru angajat, aceasta va fi aplicată în
continuare (principiul normei mai favorabile). În acest context se recomandă solicitarea asistenței din
partea consultantului fiscal.
Condiții de muncă pentru lucrătorii detașați:
Spațiile de cazare pentru lucrători trebuie să îndeplinească standardele minime definite prin regulamentul
privind locurile de muncă. Acestea trebuie echipate, în funcție de numărul de persoane care locuiesc în
spațiile respective, cu: Zone de living și de dormit (paturi, dulapuri, mese, scaune), zonă de luat masa,
instalații sanitare.
În măsura în care spațiul de cazare este utilizat la comun de către bărbați și femei, acest aspect trebuie luat
în considerare la alocarea camerelor.
Aceste cerințe sunt specificate în Regulamentul privind spațiile de lucru ASR A4.4 privind amenajarea și
operarea spațiilor de cazare pentru locurile de muncă.
Pentru lucrătorii străini detașați în Germania mai mult de douăsprezece luni, după expirarea acestei
perioade, sunt aplicabile toate condițiile de muncă reglementate pentru Germania. Angajatorii pot depune
la autoritățile vamale o cerere de prelungire a termenului cu șase luni, indicând motivele invocate. Dacă
activitatea în Germania a început înainte de data de 30 iulie 2020, nu trebuie transmisă nicio notificare,
deoarece aceasta este considerată efectuată în temeiul ficțiunii din articolul 25 alineatul 2 teza 2 din Legea
privind detașarea de personal.
Informații suplimentare despre detașarea pe termen lung și despre calcularea perioadei de angajare în
Germania pot fi consultate la pagina de internet a autorităților vamale.
Siguranță la locul de muncă în Germania (sursă: Autoritatea de supraveghere a operatorilor comerciali din
Bavaria ):
Rolul angajatorilor: Legislația privind protecția muncii din Germania atribuie angajatorului o
responsabilitate extinsă pentru securitatea și protecția sănătății angajaților lor. Acesta este obligat să
adopte măsurile necesare de protecție a muncii și trebuie să țină cont în acest sens de circumstanțele care
afectează securitatea și sănătatea angajaților la locul de muncă.
Angajatorul trebuie să verifice eficiența acestor măsuri și, dacă este necesar; să le adapteze, de asemenea,
în funcție de modificări, ceea ce înseamnă să mențină actualitatea acestora. Face parte din obligația sa
depunerea de eforturi pentru a asigura îmbunătățirea continuă a siguranței și a sănătății angajaților. Pentru
a-l sprijini, angajatorul trebuie să numească specialiști în siguranță și medici ai întreprinderii care să îi ofere
asistență cu privire la probleme de protecția muncii.
Rolul lucrătorilor: Nici lucrătorii nu sunt exonerați integral de responsabilitatea pentru siguranța și
sănătatea lor. Aceștia trebuie să respecte și să susțină măsurile corespunzătoare ale angajatorului și, dacă
este necesar, trebuie să îl informeze pe angajator cu privire la deficiențele existente cu privire la sănătate și
siguranță.
Companiile mici și mijlocii își pot testa pe cont propriu organizarea de securitate a muncii online, cu GDAOrgacheck din Ofensiva de promovare a întreprinderilor mijlocii - Gut für Deutschland & Stiftung
Mittelstand-Gesellschaft-Verantwortung (Bine pentru Germania & Fundația pentru clasa de mediesocietate-responsabilitate): https://inqa.de/DE/handeln/inqa-checks/gda-orgacheck-arbeitsschutz-mitmethode.html
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5.
Aspecte de drept fiscal
Taxa pe valoarea adăugată:
Reglementările UE unitare se aplică livrărilor de mărfuri exclusive. Serviciile furnizate persoanelor fizice
din Germania sunt supuse taxei de vânzare din Germania; este necesară înregistrarea la administrația
financiară germană competentă pentru cetățeni străini.
Link: www.ofd.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=17533&article_id=67782&_psmand=110
Lucrările de construcție și extindere, care sunt efectuate cu privire la un imobil din Germania sunt, de
asemenea, supuse taxei de valoarea adăugată în Germania. Pentru servicii pentru antreprenori (nr id. TVA:
Numărul de identificare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea adăugată (Value added tax identification
number) transferă obligația fiscală către destinatarul serviciului (client).
Impozit la sursă pentru construcții:
Dacă cineva din Germania efectuează o lucrare de construcții (prestator) în beneficiul unui antreprenor sau
al unei persoane juridice de drept public, destinatarul lucrării (client) este obligat să aplice o deducere în
cuantum de 15 de procente din contraprestație (inclusiv taxa pe valoarea adăugată) (articolul 48 din Legea
privind impozitul pe venit) (EStG)). Lucrările de construcții sunt reprezentate de toate serviciile concepute
pentru producția, repararea, întreținerea, modificarea sau demolarea construcțiilor. Pentru a preveni
această deducere, (sub-) contractorul străin trebuie să prezinte clientului un certificat valid de scutire, în
conformitate cu articolul 48b alineatul 1 teza 1.
Scutirea poate fi acordată pe bază de comandă sau pentru o anumită perioadă de timp, însă pentru un
interval de maximum trei ani.
Antreprenorii stabiliți în străinătate cu domiciliul / sediul și conducerea societății din străinătate solicită
certificatul de scutire în mod informal de la administrația financiar germană care este competentă pentru
țara lor (a se vedea linkul de mai sus). Link către cerere:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/Musterant
rag-Freistellungsbescheinigung.php
O cerere, respectiv o prelungire nu poate fi transmisă online!
Fișa informativă privind deducerea impozitului oferă informații:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/merkblatt
/StAb-Bau_Merkbl_18_deutsch.pdf

Impozitul pe salariu, respectiv pe venit:
În mod normal, se aplică regula de 183 de zile, ceea ce înseamnă că, dacă un lucrător petrece mai mult de
183 de zile pe an în Germania, el va fi obligat să plătească impozitul pe venit în această țară. Același regim
se aplică, în general, antreprenorilor străini cu privire la impozitul pe venit. Detaliile sunt reglementate în
respectivul acord de evitare a dublei impuneri încheiat între Republica Federală Germania și țara de origine
a companiei străine.
Lucrătorii transfrontalieri (locuiesc într-o zonă de până la 30 km de frontiera germană și revin în țara lor de
origine în fiecare zi lucrătoare) din Austria și Elveția sunt supuși în toate situațiile impozitului pe salarii în
țara lor de origine.
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6.
Casa de asigurări în domeniul construcțiilor
La efectuarea de lucrări de construcții în Germania, trebuie verificat dacă există obligația de a contribui la
fondul de compensare pentru concedii și plăți compensatorii (ULAK) al Soka Bau.
Fondul de compensare pentru concedii și plăți compensatorii (ULAK) din industria construcțiilor din
Germania este o instituție care colectează și gestionează centralizat plățile de la companii pentru beneficiile
sociale pentru lucrătorii lor din construcții. În acest sens este vorba despre prestații sociale speciale care nu
sunt acoperite de asigurările de sănătate și pensii care sunt plătite în țara de origine a lucrătorilor detașați
în Germania.
ULAK, la rândul său, primește informațiile de la autoritatea de „control financiar pentru munca la negru” în
sensul că ați declarat o detașare a lucrătorilor. Cu toate acestea, acest aspect nu vă exonerează de obligația
de a notifica ULAK.
În situația în care compania care detașează personal prestează servicii care intră în sfera de aplicare a
contractului colectiv german pentru industria construcțiilor, sunt necesare contribuții la ULAK care se
cifrează, în prezent, la 15,4% din salariul brut.
Informații suplimentare la www.soka-bau.de,
SOKA BAU
- Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) (Fond de asigurări de concediu și plăți
compensatorii pentru salarii din industria construcțiilor) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) (Fond suplimentar de pensii pentru industria
construcțiilor) Wettinerstraße 7
D-65189 Wiesbaden
Telefon: +49 (0)800 1200 111
E-mail: service@soka-bau.de
În cadrul SOKA BAU sunt disponibili angajați care oferă informații, precum și materiale informative în
majoritatea limbilor din statele UE: www.soka-bau.de/europa/
Dacă sunt achitate deja contribuții similare pentru lucrătorii detașați în țara lor de origine și există un acord
de recunoaștere cu ULAK, este posibilă o exonerare de la obligația de plată în raport cu ULAK în Germania.
Este necesar să se verifice: Activitatea desfășurată în Germania se încadrează în sfera de aplicare a
contractului colectiv germane de muncă pentru industria construcțiilor? Lucrările de construcție sunt
efectuate pentru mai mult de 50% din timpul de lucru în compania care efectuează detașarea?
Contribuțiile plătite care nu sunt solicitate de către companii pot fi rambursate lucrătorilor detașați în
Germania!
Informare: www.soka-bau.de/europa/de/leistungen/abgeltung-fuer-arbeitnehmer/
și www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/europa-antrag_deutsch.pdf
În cazul în care compania dumneavoastră a achitat contribuții la ULAK pentru lucrătorii detașați în
Germania și acestea nu au fost solicitate de către companie ca indemnizație de concediu, trebui să
informați lucrătorii detașați despre această opțiune de rambursare în luna ianuarie a anului următor; în
acest caz, dispun de posibilitatea de a accesa fonduri de la SOKA.
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7.
Respectarea tuturor normelor germane
Pentru toate bunurile (de exemplu, materiale, produse din domeniul construcțiilor, componente tehnice)
care sunt aduse în Germania pentru a furniza serviciul și pentru care nu există un standard UE armonizat, în
Germania sunt aplicabile standardele naționale germane.
Informare:
LGA / TÜV Rheinland een
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
Telefon +49 (0)911 655-49 33
E-mail: lga@lga.de

8.
Pregătirea unui dosar de șantier
Conform Legii privind detașarea de lucrători, care se aplică activităților de construcție și montaj în sensul
cel mai larg, precum și la lucrările de amenajare a grădinilor și peisagistice și în sectorul de activitate
dedicat lucrărilor de curățenie a clădirilor, la detașarea de lucrători, trebuie furnizate documente care
trebuie arhivate în Germania:
www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Pflichten-beiPruefungen/pflichten-bei-pruefungen_node.html
Gestionarea dovezilor cu privire la timpul de lucru (obligația de documentare):
Angajatorii sunt obligați să înregistreze
 începerea activității (se impune consemnarea la începerea activității)
 pauzele de lucru
 finalul și durata
programului zilnic de lucru al lucrătorilor, cel târziu până la sfârșitul celei de-a șaptea zile calendaristice
ulterioare zilei în care este prestată activitatea și să arhiveze aceste evidențe timp de cel puțin doi ani.
Înregistrările trebuie să fie disponibile în incinta șantierului în orice moment, pe parcursul realizării
comenzii. Sunt aplicabile reglementări speciale pentru responsabilii pentru efectuarea de lucrări de
curățenie a clădirilor.
Extinderea obligației de documentare:
În măsura în care sunt aplicabile sporuri orare, obligațiile de documentare au fost extinse în consecință. În
plus față de obligațiile de înregistrare deja existente (a se vedea mai sus), vor fi consemnate începerea,
finalul și durata programului de lucru care justifică obligația de plată a unui spor, cu menționarea sporului
respectiv. Acest demers trebuie efectuat în aceleași condiții ca cele menționate anterior. Acesta este cazul,
de exemplu, în cazul în care contractul colectiv prevede sporuri pentru orele suplimentare sau activitatea
prestată duminica și cu ocazia sărbătorilor legale.
Punerea la dispoziție a documentelor:
Angajatorii cu sediul în Germania sau în străinătate trebuie să pună la dispoziție documentele necesare în
Germania și în limba germană pentru verificarea respectării condițiilor de muncă, în conformitate cu Legea
privind detașarea de lucrători:
 Contract de muncă + completări care dovedesc că lucrătorii primesc salariul minim german (în limba
germană); de exemplu, un contract suplimentar (în limba germană și în limba țării de origine), conform
căruia lucrătorul (vă rugăm să precizați activitatea exactă!) primește un salariu de... EURO în timpul
detașării sale în Germania, semnat de către angajator și angajat
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Deconturi de salarii
Dovezi cu privire la plățile salariale efectuate (începând cu data de 15 a lunii următoare)
Dovezi că lucrătorul / antreprenorul dispune de asigurări de sănătate și pensie în țara de origine:
 Card de asigurat de sănătate (card cu cip, Card European de Asigurări Sociale de Sănătate - CEASS),
 Asigurare de pensie: A 1.

În cazul programului de lucru flexibil, trebuie să fie disponibile și următoarele:
 Acord scris cu privire la programul de lucru flexibil
 Cont de compensare (pentru fiecare angajat), dacă este necesar, înregistrări orare separate în funcție
de noile landuri federale / vechile landuri federale
 Dovada garantării contului de compensare (de exemplu, garanție bancară, cont blocat)
Mențiuni pentru subcontractori
În practică, clientul german va solicita mai multe informații și documente de la contractantul său pentru a
menține la un nivel redus propriul risc. Clientul are pentru început următoarele întrebări pentru
subcontractant:


Din punct de vedere legal, „subcontractorul” este o companie cu care se poate încheia un contract de
antrepriză sau de construcții? La baza acestui demers se află teama de „falsa independență” a
subcontractantului. Clientul solicită, de regulă, un extras de la registrul comerțului sau un document
similar și / sau dovada unei înregistrări a activității comerciale (cu obiectul de activitate + data
înregistrării). Subcontractantul își poate dovedi, de asemenea, statutul de antreprenor oferind dovezi
că plătește impozite pe venit în țara sa de origine.



Subcontractantul poate / este autorizat să execute lucrările atribuite? Problematica în sensul legislației
comerciale prezintă o importanță majoră pentru client; este vorba în primul rând de aspecte juridice
(de răspundere) sau tehnice și care se aplică în special domeniului activităților reglementate. În acest
scop, este de obicei necesară confirmarea aprobării de către camera responsabilă (a meșteșugarilor),
dar, în cazul lucrărilor complexe, sunt necesare frecvent alte dovezi că subcontractantul a efectuat
deja lucrări de tipul solicitat (printre altele, în țara sa de origine) ( Certificat UE și Notificare cu privire
la prestarea serviciului).



Lucrătorii care își desfășoară activitatea în cadrul subcontractantului sunt asigurați corespunzător
pentru sănătate și pensie în țara lor de origine? Acesta este un punct foarte sensibil, deoarece clientul
se poate confrunta cu riscuri financiare și penale semnificative, în măsura în care nu este respectată
această cerință. Sfătuim companiile noastre să solicite subcontractantului prezentarea certificatul de
asigurare de pensie A1 pentru fiecare lucrător implicat, o listă cu numele și fotografiile (și, dacă este
cazul, datele de naștere) ale angajaților implicați, care au fost declarați și la Direcția Federală a
Finanțelor Vest, Autoritatea de control financiar pentru munca la negru și să solicite verificarea
cardurilor de asigurări de sănătate (card cu cip, Card European de Asigurări Sociale de Sănătate CEASS) ale angajaților la începutul lucrărilor.



Indiferent de acest lucru, companiile solicită tot mai frecvent prezentarea dovezii cu privire la
asigurarea de răspundere civilă obligatoriede la subcontractanții acestora, înainte de a formula
comanda. O astfel de solicitare este formulată frecvent de către propriii lor clienți sau companiile de
asigurări. Pentru comenzi de valoare mai ridicată în domeniul încălzirii, gazului, apei sau electricității,
sunt aplicabile frecvent sume de acoperire în cuantum de 5 milioane euro; în cazul în care
subcontractantul nu poate prezenta dovezi cu privire la încheierea unei asigurări proprii suficiente,
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clientul său trebuie să remedieze această situație și să încheie asigurarea pe riscul și cheltuiala proprie;
de regulă, prin contract trebuie reglementate obligații speciale de raportare sau o supraveghere
specială a construcțiilor.


Subcontractantul necesită un număr de identificare în calitate de plătitor al taxei pe valoarea
adăugată sau, în cazul lucrărilor de construcții: certificat valabil de scutire de la deducerea
impozitului pentru construcții eliberat de către administrația financiară germană competentă?



Activitățile pe care le desfășoară subcontractorul se încadrează în sfera de aplicare a contractului
colectiv de muncă german pentru industria construcțiilor și sunt datorate în acest context plăți către
fondul de asigurări de concedii SOKA Bau? Și în acest caz, antreprenorul general răspunde pentru
contribuțiile neplătite, motiv pentru care solicită să i se prezinte probabil certificatul de înregistrare și
certificatul de conformitate cu privire la îndeplinirea obligațiilor de către SOKA-BAU , respectiv
dovada scutirii de la aceste obligații (eventual procură de participare la sistemul de avertizare timpurie
a garanției SOKA-BAU).

Din experiența noastră, clienții care dețin calitatea de întreprinderi mijlocii nu acordă prea mare atenție
acestui aspect. Cu toate acestea, ca urmare a reglementărilor interne, companiile mari necesită frecvent
documente foarte extinse de la subcontractanții lor, inclusiv divulgarea tuturor subcontractanților care vor
fi mandatați, conform estimărilor, cu menționarea nominală a lucrătorilor implicați (în anumite situații,
acest demers nu pare fezabil la prima vedere, dar astfel de comenzi implică, de regulă, un interval mai lung
de pregătire).

Falsa independență
În sistemul de securitate socială, o persoană (străină) care obține venituri este liber profesionist sau
angajat. Dacă deține calitatea de angajat, atunci se bucură de toate drepturile asociate, iar angajatorul are
obligația să-l înregistreze cu privire la plata impozitului pe salariu și la asigurarea de sănătate și de pensie și
să achite contribuții. El are dreptul să-i formuleze instrucțiuni și, prin urmare, să-l implice în activitățile
curente.
Pe de altă parte, lucrătorii care desfășoară activități independente înseamnă: „subcontractantul” are formal
o companie și încheie un contract de antrepriză sau de construcții2 cu clientul, ceea ce înseamnă că își
desfășoară activitatea sub forma unei „întreprinderi”. Această activitate concretă îi este atribuită pentru
efectuarea independentă a activităților, pe propria răspundere antreprenorială. Compania germană care
atribuie comanda poate exercita atribuțiile de supraveghere a lucrărilor de construcții, dar nu poate
interveni direct în execuție (de exemplu, prin instrucțiuni directe către angajații străini sau prin punerea la
dispoziție de personal propriu).
Sunt verificate următoarele criterii:
 Prestația convenită este vorba despre o lucrare, ceea ce înseamnă o „unitate tehnică autonomă”?

2

Suplimentar față de contractul de antrepriză, începând cu reforma legislației în domeniul contractului de construcții, există, de asemenea,
contractul de construcție. Puteți consulta informații detaliate despre contractele de antrepriză și construcții pe pagina noastră de internet
(www.hwkno.de Conducerea societății  Legislație  Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de
achiziție publică în construcții și contracte de antrepriză. Dacă aveți întrebări cu privire la noile reglementări în materia legislației
contractelor de construcții, vă rugăm să contactați departamentul nostru juridic.
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Subcontractorul poate și este autorizat să desfășoare această activitate independent și pe propria
răspundere?
 Clientul oferă regulat subcontractantului instrucțiuni specifice despre cum și când să efectueze
anumite demersuri?
 Subcontractantul și angajații săi implicați în operațiunile clientului, subcontractorul și angajații
clientului său lucrează împreună la aceeași lucrare („amestecarea personalului”)?


Decizia cu privire la existența unui contract de antrepriză, a unui contract de construcție sau a unei relații
de muncă dependente („falsă independență”) poate fi dificilă, mai ales în cazul în care subcontractantul
este o „companie cu o singură persoană”, ceea ce înseamnă dacă lucrează singur și nu dispune de angajați
proprii.
În acest context sunt luate în considerare următoarele aspecte:
Activitatea subcontractantului prezintă caracteristici tipice ale activității antreprenoriale, de exemplu: El
suportă riscul antreprenorial pentru efectuarea lucrărilor în conformitate cu contractul? Își folosește
propriul dispozitiv sau mașini? Dispune de un birou în țara sa natală? Dispune de o asigurare de răspundere
civilă?
Dacă există îndoieli cu privire la existența unei relații de muncă dependente și, prin urmare, la obligația de
asigurare din partea clientului sau dacă toți cei implicați doresc să se protejeze legal, aceștia pot solicita
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) (Casei federale de asigurări de pensii) din Berlin să
constate statutul de lucrător dependent (articolul 7a din Codul Social partea a IV-a).
Link către pagina de internet site-ul web a Deutsche Rentenversicherung Bund, cu informații suplimentare
despre determinarea statutului, cereri, explicații:
www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DR
V_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html
Mențiune: Clientul trebuie să verifice dacă un contractant este angajat sau independent. În situația în care,
pe parcursul unei verificări a întreprinderii efectuate de către casa de asigurări de pensii, se constată că
„subcontractantul” s-a aflat sau se află încă într-o relație de muncă dependentă, acest aspect conduce, de
regulă, la solicitări ulterioare de plată a contribuțiilor suplimentare foarte mari pe care trebuie să le
acopere doar angajatorul.

Angajare temporară
Angajarea temporară este prezentă atunci când un antreprenor își împrumută proprii angajați unui alt
antreprenor, pentru prestarea activității (astfel, angajații nu sunt utilizați în contextul unei detașări în cadrul
unui contract de antrepriză sau de construcții). În Germania, angajarea temporară necesită un permis. Nu
este admisă în sectorul principal al construcțiilor.
Informații la adresa: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
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Libertatea de stabilire
Completare: Câteva informații de bază referitoare la înființarea unei sucursale:
Cetățenii UE/SEE și Elveția dispun de libertatea de stabilire: pot înființa companii / sucursale în Germania.
Aceste sucursale sunt supuse legii germane; acestea sunt supuse impozitării și obligației de gestiune
contabilă în Germania. Angajații sunt încadrați în conformitate cu reglementările germane aplicabile.
Oricine dorește să înființeze o sucursală în Germania sau să lucreze în calitate de manager al unei companii
cu sediul în Germania trebuie să prezinte dovezi ale calificării profesionale necesare dacă dorește să
practice o meserie reglementată.
O activitate în cadrul unui sector meșteșugăresc supus obligației de autorizare în sensul anexei A a
Regulamentului privind activitățile meșteșugărești (HwO) necesită o înregistrare în registrul meșteșugarilor
(registrul Camerei locale a meșteșugarilor).
Condiție pentru înregistrare:
a) Studii universitare în străinătate:
O diplomă obținută în străinătate (după cel puțin 3 ani de studii) de la un colegiu, o universitate sau o
instituție similară din UE/SEE/Elveția conferă, de regulă, dreptul de înscriere la registrul meșteșugarilor.
b) Titlu asimilat de maistru, acordat în străinătate:
Există acorduri de echivalare pentru următoarele țări:
 Austria (26 de sectoare meșteșugărești)
Link către reglementările aplicabile între Germania / Austria: www.gesetze-iminternet.de/meistpr_glv/anlage.html
 Franța (10 sectoare meșteșugărești)
Link către reglementările aplicabile între Germania / Franța: www.gesetze-iminternet.de/meistprfrglv/anlage.html
c) Recunoașterea experienței profesionale:
Se acordă o scutire de la obligația de înscriere la registrul meșteșugarilor (cu excepția meseriilor din
domeniul sănătății, a se vedea mai sus) oricui poate dovedi experiența profesională necesară în sectorul
comercial în cauză din UE/SEE sau Elveția prin intermediul unui certificat emis de către organismul
responsabil, după cum urmează:
 6 ani de activitate prestată independent fără întrerupere sau de responsabilitate operațională în
cadrul unei companii, cu normă întreagă, cu condiția ca activitatea să nu fi fost încheiată cu mai mult
de 10 ani înainte de formularea cererii
 3 ani de activitate prestată independent fără întrerupere sau de responsabilitate operațională în
cadrul unei companii, cu normă întreagă + 3 ani de formare
 4 ani de activitate prestată independent fără întrerupere sau de responsabilitate operațională în
cadrul unei companii, cu normă întreagă + 2 ani de formare
 3 ani de activitate prestată independent fără întrerupere, cu normă întreagă + 5 ani ca angajat cu
normă întreagă, cu condiția ca activitatea să nu fi încetat cu mai mult de 10 ani înainte de formularea
cererii
 5 ani funcție de conducere neîntreruptă, din care cel puțin 3 ani conducerea departamentului tehnic și
3 ani de formare (nu se aplică în domeniul frizeriei și al coafurii!)
d) Recunoașterea certificatelor de formare și calificare eliberate în străinătate (informații: Camera
meșteșugarilor, www.hwkno.de/anerkennung).
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Anexă
Informații specifice de țară
Am sintetizat în această secțiune informații suplimentare specifice țării pentru țările de origine care
formulează cel mai frecvent solicitări în cadrul consultanței oferite de noi. Ne face plăcere să vă oferim
asistență la identificarea organismelor responsabile din alte state UE.
Austria
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Autoritatea administrativă districtuală responsabilă a statului federal în cauză.
Următorul link vă prezintă persoana de contact responsabilă pentru dumneavoastră la înregistrarea
localității, respectiv a codului dumneavoastră poștal:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/anerkennung/emigration/betriebsfuehrung/ewrbescheinigung.html
Particularitatea SOKA Bau:
Pentru companiile din Austria, SOKA Bau este similară BUAK.
Se recomandă companiilor austriece să procedeze după cum urmează:
1. Înregistrați-vă la SOKA Bau și menționați că achitați deja contribuții BUAK în Austria
2. Solicitați un certificat de la BUAK și trimiteți-l la SOKA Bau.
3. Pentru o inspecție pe șantier, cel mai bine ar fi dețineți asupra dumneavoastră certificatul special
SOKA, pe care îl veți recepționa în baza scutirii.
Dacă sunteți scutit de BUAK în Austria, acest aspect nu înseamnă în mod obligatoriu că acesta va fi și cazul
în Germania. Prin urmare, este obligatorie adresarea unei solicitări către SOKA Bau.
La SOKA BAU puteți contacta la următorul număr de telefon angajați care stau la dispoziție în special pentru
întrebări adresate cu privire la Austria: +49 611 707-4054
Cehia
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Ministerul pentru Industrie și Comerț din Pragam, cu cerere cu taxă de 1000 CZK:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město
Formularul cererii:: http://www.mpo.cz/dokument46454.html
Informație utilă:
În situația în care o companie cehă se confruntă cu probleme (de limbă, de comunicare) în Germania cu
poliția germană (nu cu Departamentul de control financiar pentru munca la negru!), se poate adresa
Centrului Comun de cooperare polițienească și vamală între Germania ți Cehia
Weinbergstraße 47
92432 Schwandorf
Telefon: +49 (0) 9431 881 1555
E-mail: gz.schwandorf@polizei.bund.de
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În cadrul acestui centru sunt disponibili 24 de ore din 24 polițiști și funcționari vamali (germani și) cehi, care
sunt familiarizați cu legislația și condițiile din Cehia și pot asigura medierea cu colegii germani.
Slovacia
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Oficiul responsabil pentru autorizații de funcționare competent pentru sediul companiei, pe baza unei
cereri, pentru o taxă de 6 euro.
http://www.minv.sk/?kontakty-na-vsetky-zivnostenske-urady-v-sr
Polonia
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Președinții sau oficiile pentru ocuparea forței de muncă de la nivelul regiunilor
România
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, strada Dem.I.Dobrescu nr. 2 – 4, sectorul 1, București
Tel.: +4021-3136267, fax: +4021-3158556
Slovenia
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Ministerul Economiei, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 400 33 11, fax: +386 1 400 10 31
E-mail: gp.mg@gov.si , Internet: http://www.mg.gov.si
Ungaria
Organism național competent pentru solicitarea așa-numitului certificat UE:
Oktatási Hivatal (Autoritatea de Educație), Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (Centrul maghiar de
echivalare și informare), 1054 Budapesta, Báthory utca 10
Tel.: (06-1) 374-2201, fax: (06-1) 332-1932
E-mail: ekvivalencia@om.hu, Internet: www.ekvivalencia.hu

Informații utile
Măsuri suplimentare de asistență practică și verificări proprii în cadrul Ofensivei de promovare a
întreprinderilor mijlocii pot fi consultate la adresa https://www.offensive-mittelstand.de/.
În special pentru activitatea practică în sectorul construcțiilor:
Ofensiva Construcții de Calitate susține proprietarii de clădiri, proiectanții, companiile de construcții și
atelierele meșteșugărești cu instrumente și standarde dezvoltate în comun în activitatea lor practică.
Link pentru măsurile de asistență practică: https://www.offensive-gutes-bauen.de/praxishilfen-undunterstuetzung.
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