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Predgovor
Ta vodnik je bil pripravljen v okviru projekta središča za strokovno usposabljanje »Obrt – uspeh brez meja«.
Omogočilo ga je nemško Zvezno ministrstvo za delo in socialne zadeve v okviru pobude za novo kakovost
dela (Initiative Neue Qualität der Arbeit – INQA).
Pobuda za novo kakovost dela: Zagotavljanje prihodnosti, oblikovanje dela
Privlačni pogoji dela so danes bolj kot kadar koli doslej ključ za inovativna in uspešna podjetja ter zmogljivo
upravljanje in predstavljajo osnovo za zagotavljanje potrebnega nabora strokovnjakov v Nemčiji. Za te cilje
si prizadeva pobuda za novo kakovost dela (Neue Qualität der Arbeit – INQA) nemškega Zveznega
ministrstva za delo in socialne zadeve. Država, njene dežele in krovna združenja, združenja ter zbornice
delodajalcev, sindikati, podjetja, nemška Zvezna agencija za delo, nosilci socialnega zavarovanja ter
fundacije sodelujejo pri ukrepanju na področjih vodenja, enakih možnosti, raznolikosti, zdravja, znanja in
kompetenc z idejami, pripomočki ter orodji za krepitev kakovosti dela v Nemčiji. Pobuda je neodvisno
omrežje in ponuja konkretne rešitve za svetovanje ter informiranje za obrate in uprave skupaj z raznolikimi
priložnostmi za izmenjavo v številnih (tudi regionalnih) omrežjih podjetij ter panog. Za več informacij o
pobudi za novo kakovost dela obiščite www.inqa.de.
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Izključitev odgovornosti
Informacije v tem vodniku smo skrbno raziskali. Vsebine v tem vodniku se stalno vzdržujejo. Velja nazadnje
posodobljena različica, ki je shranjena na naši domači strani.
Kljub temu pa ne moremo prevzeti odgovornosti:
 za pravilnost, aktualnost in celovitost navedenih podatkov, zlasti prevodov.
 za vsebino in veljavnost navedenih zakonskih predpisov. Vedno velja aktualna in uradna izdaja, ki je
objavljena v za to predvidenem uradnem glasilu.
 za pravilnost in pravno ustreznost vsebin v spletnih mestih, na katera se sklicujemo v vodniku. Vsebina
teh spletnih mest je dinamična in se lahko kadar koli spremeni; zaradi tega vas izrecno opozarjamo, da
ni naša.
Iz zakonov smo uporabili samo bistvene vsebine, ki so v prvi vrsti pomembne za naša članska podjetja.
Morebitni pravni nasveti in informacije niso zavezujoči. Ne zagotavljamo pravnega ali davčnega svetovanja.
Brez pisnega dovoljenja obrtne zbornice Niederbayern-Oberpfalz niso dovoljeni vnovična uporaba,
predelava, razmnoževanje ali posredovanje tega vodnika ali njegovih delov.
Če imate vprašanja, se na:
Tel.: +49 (0)851 5301-129
E-pošta: eap@hwkno.de
www.hwkno.de/eap

Oktober 2022
Obrtniška zbornica Niederbayern-Oberpfalz
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Svoboda opravljanja storitev
Katere korake mora opraviti podjetje iz tujine?
Pregled
1.

Dovoljenje za opravljanje storitev

2.

Usposobljenost

3.

Prijava premeščenih zaposlenih

4.

Upoštevanje nemškega delovnega in socialnega prava

5.

Davčnopravni vidiki

6.

Socialno zavarovanje za gradbeništvo

7.

Izpolnjevanje vseh nemških standardov

8.

Priprava mape za gradbišče

1.
Dovoljenje za opravljanje storitev
Za podjetja iz držav članic EU in EGP velja neomejena svoboda izvajanja storitev: v Nemčiji smejo začasno
izvajati obrtno dejavnost brez podružnice ali obrata »čez mejo«.
Za podjetja iz Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije in Turčije veljajo omejitve: njihovo delo z
delovnimi pogodbami omejujejo kontingenti, ki se postavljajo glede na nemške podatke o trgih dela. Vsako
delovno pogodbo1 je treba ločeno potrditi za vsako naročilo/gradbišče v okviru kontingenta. V ta namen je
treba oddati ustrezno prošnjo, ki ji je treba priložiti delovno pogodbo in informacije o tujem podjetju. Do
izdaje dovoljenja lahko vsaj pri prvi prošnji po naših izkušnjah mine več tednov, zato priporočamo, da
načrtujete dovolj časa.
Prošnje pošljite na:
Agencijo za delo v Stuttgart
Tel.: +49 711 920–0
stuttgart@arbeitsagentur.de
www.arbeitsagentur.de
Informacije najdete v spletnem mestu Zvezne agencije za delo:
Referenčni dokument 16 – Zaposlovanje tujih delojemalcev v okviru delovnih pogodb v Nemčiji

1

Za kontingente uporabljajte samo izraz »delovna pogodba«. Trenutno na tem področju ni gradbenih pogodb (glejte točko »Navidezna
samostojnost«).
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2.
Usposobljenost
Naslednje informacije veljajo za podjetja v državah EU/EGP in Švici, ki izvajajo obrtniške, montažne ter
druge storitve v Nemčiji in pri tem nimajo podružnice v Nemčiji.
V državah članicah EU/EGP načeloma vedno velja nacionalna zakonodaja za izvajanje obrtnih dejavnosti.
Direktive EU olajšajo čezmejno delo med članicami EU/EGP.
Podjetjem iz držav članic EU/EGP in Švice, ki v Nemčiji nimajo ustanovljene podružnice, je dovoljeno
čezmejno izvajanje storitev, če imajo v izvorni državi pravico do izvajanja primerljivih storitev. Pri tem je
odločilno, ali je za dejavnost v Nemčiji treba imeti dovoljenje ali ne. Če dejavnosti v Nemčiji spadajo med
obrt, za katero je potrebno obrtno dovoljenje, je treba kot dokazilo usposobljenosti opraviti t. i. prijavo
storitve. To prijavo je treba oddati pri obrtni zbornici v okraju, kjer je treba izvesti prvo naročilo.
Pregled obrtnih zbornic za celo Nemčijo:
www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/deutschlandkarte.html
a) Dejavnosti, za katere je treba imeti dovoljenje, in regulirane dejavnosti v Nemčiji:
 potrebna je pisna prijava storitve
Povezava za regulirane dejavnosti: Priloga A (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
b) Dejavnosti, za katere ni treba imeti dovoljenja in niso regulirane, v Nemčiji:
 prijava ni potrebna
Povezava za neregulirane obrti: Priloga B1/B2 (HwO):
www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_b.html
Pogoji za prijavo storitve:
 Državljanstvo v članici EU/EGP ali Švici
 Začasno in občasno izvajanje poklica brez podružnice v Nemčiji
 Dejavnost v obrti, za katero je potrebno obrtno dovoljenje, po prilogo A HwO
 Prosilec ima pri regulirani dejavnosti v izvorni državi pravnomočno pravico do izvajanja dejavnosti
(primerljiva dejavnost)
 Če v izvorni državi za izvajanje dejavnosti ni potrebna določena usposobljenost ali izobrazba, je bilo
treba dejavnost v izvorni državi izvajati že najmanj eno leto
 Potrdilo nacionalnega organa v izvorni državi, t. i. EU-potrdilo oz. EGP-potrdilo (za seznam organov
glejte »Informacije za posamezne države« v prilogi)
Obrazec za prijavo storitev najdete v območju za prenose pod: www.hwkno.de/eap
Poleg obrazca potrebujete še overjeno kopijo svojega potnega lista in originalno EU-potrdilo skupaj z
overjenim prevodom.
Če so izpolnjeni omenjeni pogoji za izvajanje storitev, je dovoljeno dejavnost izvajati takoj po prijavi (izjema:
dimnikarska obrt, zdravstvene obrti).
Pri zdravstvenih obrteh po prilogi A za HwO od št. 33 do 37 (očesni optik, akustik za slušne aparate,
ortopedski tehnik, ortopedski čevljar, zobotehnik) in za dimnikarsko obrt sme obrtna zbornica zahtevati
preverjanje strokovne usposobljenosti.
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Obrtna zbornica izda po sprejemu prijave storitve potrdilo o opravljeni prijavi storitve, stroški znašajo 100
EUR. To velja za celo Nemčijo za eno leto.
Ko se leto izteče, je treba prijavo ponoviti (t. i. nadaljnja prijava), stroški znašajo 50 EUR. Tudi ta obrazec
najdete na naslovu: www.hwkno.de/eap

3.
Prijava premeščenih zaposlenih
V EU/EGP veljajo v glavnem določila delovnega in socialnega prava v državi, kjer delojemalec dela (izjeme
obstajajo za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje).
To pomeni, da za delojemalca iz države članice EU za čas premestitve v Nemčijo veljajo nemški predpisi za
delovni čas in dopust ter nemška minimalna plača. V določenih okoliščinah ima tudi pravico do dodatnih
socialnih storitev, na primer SOKA-BAU (pojasnila v nadaljevanju). Opomba: Če traja premestitev več kot 12
mesecev, gre za dolgotrajno premestitev in glejte informacije v zvezi s tem pod točko 4.
Preverjanje, ali se upoštevajo nemški predpisi delovnega in socialnega prava, opravi služba za
preprečevanje dela na črno (Finanzkontrolle Schwarzarbeit – FKS), ki je organ carine. Ta preverja tudi, ali so
v Nemčijo premeščeni delojemalci zdravstveno in pokojninsko zavarovani. Za to preverjanje mora poznati
kraj (na primer gradbišče), kjer bo delal delojemalec.
Vse v Nemčiji na gradbiščih zaposlene delojemalce je zato treba ustrezno prijaviti generalni direkciji službe
za preprečevanje dela na črno na naslov Generaldirektion Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Direktion VII,
Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, Nemčija, pred začetkom dela (to ne velja za samostojne podjetnike).

Delodajalci s sedežem v tujini, ki v Nemčijo za izvajanje dela ali storitev premestijo enega ali več zaposlenih,
morajo za prijavo svojih delojemalcev upoštevati različna pravila.
Prijave se oddajo v spletu v »Portalu za prijave za minimalne plače«:
www.meldeportal-mindestlohn.de
Za uporabo elektronskega portala za prijavo je potrebna enkratna registracija, s katero ustvarite
uporabniški račun. Spremembe glede na izvorno prijavo je treba sporočiti. Tudi to opravite v portalu.
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Pooblaščenec za dostavo:
V okviru te prijave je treba imenovati pooblaščenca za dostavo v Nemčiji. To je lahko tudi vodja
delojemalca, ki je bil premeščen v Nemčijo, dokler lahko ukrepa v imenu tujega podjetja (na primer vodja
delavcev na gradbišču).
Prijaviti je treba tudi načrt dela, ki navaja, kateri delojemalci bodo kdaj delali na katerem delovnem mestu.
Izjeme obveznosti obveščanja:
Določene dejavnosti niso vključene v obveznost obveščanja, na primer, kadar vašega delojemalca
premestite v Nemčijo za:
Izvajanje začetne vgradnje ali sestavljanja (razen gradbenih storitev!), ki:
 so sestavni del pogodbe o dobavi,
 so nujne za začetek uporabe dobavljenega blaga in
 jih izvajajo strokovni ali priučeni delavci podjetja, ki je opravilo dobavo in
 kjer trajanje zaposlitve v Nemčiji ne presega osmih dni v enem letu.
Ali za:
 Izvedbo razgovorov ali pogajanj, pripravo ponudb za pogodbe ali sklepanje pogodb
 Obisk sejma, konference ali zasedanja
Izčrpne podrobnosti najdete tukaj: https://www.gesetze-im-internet.de/aentg_2009/__24.html
Dovoljenje za bivanje:
Če podjetje iz držav članic EU/EGP delojemalce premesti v Nemčijo v okviru izvajanja storitev (pogodba za
delo ali gradnjo), velja:
Delojemalci iz območja EU/EGP ne potrebujejo dovoljenj za bivanje ali delo. Delojemalce iz tretjih držav je
mogoče premestiti v Nemčijo, če imajo v izvorni državi (državi podjetja, ki jih premesti) status rezidenta
(long-term-resident) in začasna storitev v Nemčiji ne presega 3 mesecev v 12 mesecih. Če bo premestitev v
Nemčijo predvidoma trajala več kot 3 mesece v 12 mesecih, je treba pri nemškem veleposlaništvu v izvorni
državi zaprositi za vizum (»Vander Elst-Visum«). Zelo priporočamo, da ta vizum pridobite pravočasno.
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4.
Upoštevanje nemškega delovnega in socialnega prava
Socialno zavarovanje:
Načeloma velja zakonodaja za socialno zavarovanje za izvorno državo članico EU. Kot dokazilo velja obrazec
EU A 1, ki ga izda zavarovalnica v izvorni državi. Za delojemalce, ki v Nemčiji neprekinjeno delajo več kot 24
mesecev, je treba preveriti, ali se obveznost zavarovanja prenese na Nemčijo.
Za samega podjetnika ne obstaja obveznost socialnega zavarovanja v Nemčiji, dokler je ustrezno zavarovan
v izvorni državi in lahko to dokaže.
Predpisi o plačah:
Nemške minimalne plače morajo upoštevati tudi podjetja, ki v Nemčiji dejavnost opravljajo začasno, in
morajo biti to sposobna tudi dokazati. Zakonska minimalna plača za v Nemčiji zaposlene delojemalce znaša
trenutno 12,00 EUR (bruto).
Poleg tega je treba za določene obrti v Nemčiji zaposlenim delojemalcem plačati višje minimalne plače,
določene s kolektivnimi pogodbami (glejte tudi nemški Zakon o premeščanju delavcev in informacije v
nadaljevanju). Delodajalčev delež za socialno zavarovanje se ne vračuna v minimalno plačo. Plačevanje je
treba dokazati s plačilno dokumentacijo (glejte točko »Priprava mape za gradbišče«).
Splošno zavezujoče minimalne plače po kolektivni pogodbi so določene za naslednje obrtne panoge:
gradbeništvo, elektrotehniška obrt, pleskarska in lakirniška obrt, krovska obrt, obrt čiščenja zgradb, obrt
priprave odrov, dimnikarska obrt ter kamnoseška in kiparska obrt. Trenutni seznam je na strani Zveznega
ministrstva za delo in socialne zadeve.
Dopolnilne informacije o obveznosti beleženja delovnega časa (obveznost dokumentiranja) najdete pod
točko 8.
Delojemalcem iz tujine poleg tega pripadajo tudi nadurne postavke, doplačila in dodatki (npr. doplačila za
težavnost, doplačila za nočno delo, dodatki za nevarnost) ali stvarne dajatve delodajalca, če so predpisane
po zakonu ali splošno veljavni kolektivni pogodbi.
Pregled pogojev o zaposlitvi glede na kolektivne pogodbe in zakonska določila ponuja carina (v nemščini in
angleščini).
Delodajalec iz EU v plačo ne sme vračunati potovalnih in bivalnih stroškov ter stroškov prehrane, tj.
stroškov, ki so dejansko nastali zaradi premestitve (t. i. stroški premestitve v smislu § 2 b odst. 1 AEntG). Če
delojemalec za čas dela v Nemčiji prejema dodatek za premestitev, je tega dovoljeno vračunati v plačo.
Zaradi tega močno priporočamo, da v delovni pogodbi ali ustreznem dodatku delovni pogodbi navedete
namen dodatka. Navedite tudi, ali in v kakšni višini se dodatek za premestitev šteje kot nadomestilo za
stroške premestitve ali kot sestavni del plače za izvedbo dela v Nemčiji. Če kaj ni jasno, se štejejo plačani
zneski skupaj kot stroški premestitve in jih ni mogoče vračunati v plačo. Za dodatke in povrnitev s
premestitvijo nastalih stroškov je praviloma merodajna zakonodaja izvorne države. Skladno z § 2 odst. 1
točka 8 AEntG pa je treba upoštevati tudi predpise ciljne države.
Če so zakonski predpisi v izvorni državi ugodnejši za delojemalca, se upoštevajo ti (načelo ugodnejše
zakonodaje). Tu se zdi za podporo smiselno vključiti davčnega svetovalca.
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Delovni pogoji za premeščene delojemalce:
Prenočitveni objekti za delojemalce morajo ustrezati minimalnim standardom nemške Uredbe o delovnih
mestih. Skladno s številom uporabnikov morajo biti opremljeni z: Bivalnim in spalnim območjem (postelje,
omare, mize, stoli), jedilnim območjem ter sanitarijami
Če prenočitveni objekt skupaj uporabljajo moški in ženske, je to treba upoštevati pri dodelitvi prostorov.
Te zahteve so konkretno opredeljene s Pravilnikom o delovnih mestih (Arbeitsstättenregel – ASR) A4.4 o
pripravi in upravljanju prenočišč za delovna mesta.
Za delojemalce iz tujine, ki so v Nemčijo premeščeni za več kot 12 mesecev, veljajo po izteku tega časa vsi
delovni pogoji, predpisani v Nemčiji. Delodajalci lahko z navedbo razloga pri carini zahtevajo podaljšanje
roka za šest mesecev. Če se je zaposlitev v Nemčiji začela pred 30. julijem 2020, obvestila ni treba oddati,
saj se šteje kot že oddano po predpisu § 25 odst. 2 stavek 2 AEntG.
Več informacij o dolgoročnih premestitvah in za izračun obdobja zaposlitve v Nemčiji najdete v spletnem
mestu carine.
Varstvo pri delu v Nemčiji (vir: Bavarski inšpektorat za delo):
Vloga delodajalca: Zakonodaja o varstvu pri delu v Nemčiji daje delodajalcu celovito odgovornost za varnost
in varovanje zdravja svojih zaposlenih. Dolžan je, da izvede potrebne ukrepe varstva pri delu, pri tem pa
mora upoštevati okoliščine, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih pri delu.
Delodajalec mora preverjati učinkovitost teh ukrepov in jih po potrebi prilagajati spremembam, tj. mora jih
posodabljati. Pri tem je dolžen prizadevati si za stalno izboljševanje varnosti in varovanja zdravja
zaposlenih. Za svojo podporo mora delodajalec zadolžiti strokovnjake za varnost in delovne zdravnike, ki
mu svetujejo glede vprašanj varstva pri delu.
Vloga zaposlenih: Tudi zaposleni so do določene mere odgovorni za svojo varnost in zdravje. Ustrezne
ukrepe delodajalca morajo upoštevati in podpirati ter morajo delodajalcu sporočati, če prihaja do
pomanjkljivosti pri varstvu pri delu.
Majhna in srednjevelika podjetja lahko svojo organizacijo za varstvo pri delu preverijo sama s spletnim
seznamom za preverjanje organizacije GDA v okviru projekta Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland &
Stiftung Mittelstand-Gesellschaft-Verantwortung: https://inqa.de/DE/handeln/inqa-checks/gda-orgacheckarbeitsschutz-mit-methode.html
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5.
Davčnopravni vidiki
Davek na dodano vrednost:
Za samo dobavo blaga veljajo enotni predpisi za EU. Za storitve, ki jih v Nemčiji izvajamo za fizične osebe,
je treba plačati nemški davek na dodano vrednost; za to se je treba registrirati pri pristojnem nemškem
finančnem uradu za tujce.
Povezava:
www.ofd.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=17533&article_id=67782&_psmand=110
Za storitve za gradnjo in širitev, ki se izvajajo na nepremičnini v Nemčiji, je treba prav tako plačati nemški
davek na dodano vrednost. Pri storitvah za podjetja (ID za DDV (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer –
USt-IdNr) se davčni dolg prenese na prejemnika storitve (naročnika).
Gradbeni davek:
Če v Nemčiji izvedete gradbeno storitev (izvajalec) za podjetnika ali pravno osebo, je prejemnik storitve
(naročnik) zavezan od plačila (vključno z DDV) odvesti 15 % davka (§ 48 nemškega Zakona o davku na
dohodek (EStG)). Gradbene storitve so vse storitve, ki so namenjene za postavljanje, popravljanje,
vzdrževanje, spreminjanje ali rušenje zgradb. Tuja (podizvajalska) podjetja se lahko temu odbitku izognejo
tako, da naročniku predložijo veljavno potrdilo o oprostitvi po § 48b odstavek 1 stavek 1.
Oprostitev se lahko izda za določeno naročilo ali za določeno obdobje, največ pa tri leta.
Podjetniki s sedežem in upravo v tujini lahko potrdilo o oprostitvi brez obrazca zahtevajo pri nemškem
finančnem uradu, ki je pristojen za njihovo državo (za povezavo glejte zgoraj). Povezava do prošnje:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/Musterant
rag-Freistellungsbescheinigung.php
Vložitev prošnje ali podaljšanje nista mogoča po spletu!
Informacije najdete v referenčnem dokumentu o davčnem odtegljaju:
www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Formulare/Weitere_Themen_A_bis_Z/Bauleistungen/merkblatt
/StAb-Bau_Merkbl_18_deutsch.pdf

Davek na plačo oz. dobiček
Običajno velja pravilo 183 dni, kar pomeni, da postane delojemalec zavezanec za davek na plačo, če se v
Nemčiji zadržuje več kot 183 dni v letu. Enako velja načeloma tudi za tuje podjetnike v povezavi z njihovim
davkom na dohodek. Podrobnosti so urejene v vsakokratnem sporazumu o preprečevanju dvojne
obdavčitve, ki ga je Zvezna republika Nemčija sklenila z izvorno državo tujega podjetja.
Obmejni prebivalci (bivajo manj kot 30 km od nemške meje in se po končanem delu vsak dan vračajo v
domovino) iz Avstrije in Švice ostanejo davčni zavezanci izvorne države.

6.
Socialno zavarovanje za gradbeništvo
Pri izvajanju gradbenih storitev v Nemčiji je treba preveriti, ali ste zavezani k prispevku za izredni dopolnilni
sklad in sklad za dopuste (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse – ULAK) zavarovalnega združenja SOKA-BAU.
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse (ULAK) za nemško gradbeništvo je ustanova, ki zbira plačila podjetij za
socialno varnost svojih gradbenih delavcev in jih centralno upravlja. Pri tem gre za posebne socialne
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storitve, ki jih ne pokriva zdravstveno in pokojninsko zavarovanje ter se plačujejo v izvorni državi za v
Nemčijo poslane delojemalce.
ULAK dobi od službe za preprečevanje dela na črno informacijo, da ste prijavili premestitev zaposlenih. To
pa vas ne odvezuje obveznosti, da vložite obvestilo pri ULAK.
Če podjetje, ki je premestilo delavce, izvaja storitve, ki spadajo na področje veljavnosti nemške kolektivne
pogodbe za gradbeništvo, je treba plačati prispevke za ULAK, ki trenutno znašajo 15,4 % bruto plače.
Več informacij je na voljo na naslovu www.soka-bau.de,
SOKA-BAU
- Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) (Sklad za plačilo nadomestil za letni dopust in
nadomestil za plače za gradbene delavce) - Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG (ZVK) (Vzpostavitev dodatnega gradbeno zavarovanja) Wettinerstraße 7
D-65189 Wiesbaden, Nemčija
Telefon: +49 (0)800 1200 111
E-pošta: service@soka-bau.de
Združenje SOKA-BAU vam lahko pomaga z informacijami svojih sodelavcev in informativnimi gradivi v večini
jezikov držav EU: www.soka-bau.de/europa/
Če so bili za premeščenega zaposlenega primerljivi prispevki plačani že v izvorni državi in ima ta z ULAK
sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju, je mogoče doseči oprostitev prispevka za ULAK v Nemčiji.
Preveriti je treba: Ali dejavnost, ki se izvaja v Nemčiji, spada na področje veljavnosti nemške kolektivne
pogodbe za gradbeništvo? Ali podjetje, ki je premestilo delavce, izvaja gradbene storitve več kot 50 %
svojega delovnega časa?
Vplačane prispevke, ki jih ne morejo uveljavljati v podjetju, je mogoče povrniti v Nemčijo premeščenim
delojemalcem!
Informacije: www.soka-bau.de/europa/de/leistungen/abgeltung-fuer-arbeitnehmer/
in www.soka-bau.de/fileadmin/user_upload/Dateien/Europa/Deutschland/europa-antrag_deutsch.pdf
Če je vaše podjetje za v Nemčijo poslane delojemalce plačalo prispevke za ULAK in jih podjetje ni
uveljavljalo za plačevanje dopustov, morate svoje premeščene delojemalce januarja prihodnjega leta
opozoriti na to možnost vračila, ti pa lahko nato zahtevajo denar pri SOKA.

7.
Izpolnjevanje vseh nemških standardov
Za vse blago (npr. materiale, gradbene izdelke, tehnične dele), ki se dobavi v Nemčijo za izvedbo storitve in
za katero ne obstaja harmoniziran EU-standard, veljajo v Nemčiji nacionalni nemški standardi.
Informacije:
LGA / TÜV Rheinland een
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg, Nemčija
Telefon: +49 (0)911 655-49 33
E-pošta: lga@lga.de
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8.
Priprava mape za gradbišče
Po nemškem Zakonu o premeščanju delojemalcev, ki v najširšem smislu velja za gradbene, montažne,
vrtnarske in kmetijske dejavnosti ter za obrt čiščenja zgradb, je treba zagotoviti dokumentacijo, ki mora biti
pripravljena v Nemčiji.
www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/Pflichten-beiPruefungen/pflichten-bei-pruefungen_node.html
Vodenje evidenc o delovnem času (obveznost dokumentiranja):
Delodajalci so zavezani, da:
 začetek (zabeležiti ga je treba takoj ob začetku dela),
 premore med delom,
 konec in trajanje
dnevnega delovnega časa delojemalcev zabeležijo in te evidence hranijo najmanj dve leti, kar je treba storiti
najpozneje do izteka sedmega koledarskega dne po dnevu izvajanja dela. Evidence morajo biti v času
izvajanja naročila vedno pripravljene na gradbišču. Za osebje, ki čisti zgradbe, veljajo posebni predpisi.
Razširitev obveznosti dokumentiranja:
Če se plačujejo pribitki na urni osnovi, so obveznosti dokumentiranja širše. Takrat morate poleg obstoječih
obveznosti dokumentiranja (glejte zgoraj) navesti vsakokratni pribitek in zanj dokumentirati začetek, konec
ter trajanje delovnega časa, ki utemeljuje pribitek. To se izvaja z enakimi pogoji, kot je navedeno zgoraj, in
velja na primer, ko kolektivna pogodba predvideva pribitke za nadure ali za delo ob nedeljah ter praznikih.
Priprava dokumentacije:
Delodajalci s sedežem v Nemčiji ali tujini morajo dokumentacijo, ki je potrebna za preverjanje upoštevanja
delovnih pogojev po nemškem Zakonu o premestitvi delojemalcev, imeti v Nemčiji in jo pripraviti v
nemškem jeziku:
 Delovna pogodba z dopolnili, ki dokazuje, da delojemalci prejemajo nemško minimalno plačo (v
nemščini); na primer dodatna pogodba (v nemščini in v jeziku izvorne države), da delodajalec
(natančno navedite dejavnost!) med svojim delom v Nemčiji prejema plačo v višini … EUR, ki sta jo
podpisala delodajalec in delojemalec
 Plačilni listi
 Dokazila o opravljenih izplačilih plače (od 15. dne naslednjega meseca)
 Dokazila, da je delojemalec/podjetnik v izvorni državi zdravstveno in pokojninsko zavarovan:
 Potrdilo o zdravstvenem zavarovanju (elektronska kartica, EHIC)
 Pokojninsko zavarovanje: A 1.
Pri gibljivem delovnem času je treba dodatno pripraviti:
 Pisni dogovor o gibljivem delovnem času
 Izravnalni račun (za vsakega delojemalca), po potrebi ločeno beleženje ur za nove/stare zvezne dežele
 Dokazilo o zavarovanju izravnalnega računa (npr. bančno poroštvo, zamrznjen račun)
Opombe za podizvajalce
V praksi bodo nemški naročniki od svojih izvajalcev zahtevali več informacij in dokumentacije, da zmanjšajo
tveganje zase. Naročnik ima za podizvajalca najprej naslednja vprašanja:


Ali je podizvajalec pravno gledano podjetje, s katerim je mogoče skleniti pogodbo o delu ali gradnji? Za
tem je strah pred navidezno samostojnostjo podizvajalca. Naročnik največkrat zahteva registracijsko
potrdilo ali primerljiv dokument in/ali dokazilo o registrirani obrti (z navedeno obrtjo in datumom
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registracije). Podizvajalec lahko dokaže, da je podjetnik, tudi z dokazilom, da v izvorni državi plačuje
davek na dobiček.


Ali podizvajalec zmore/sme izvajati projekt, za katerega je zadolžen? Pri tem za naročnika največkrat ni
najpomembnejša pravica do izvajanja dejavnosti; gre predvsem za pravna ali tehnična vprašanja
(povezana z odgovornostjo), kar zadeva predvsem regulirane obrti. V zvezi s tem se največkrat zahteva
potrdilo o priznani usposobljenosti s strani pristojne (obrtne) zbornice, pri kompleksnejših delih pa
pogosto tudi druga dokazila, da je podizvajalec že izvajal dela zahtevane vrste (npr. v izvorni državi)
(EU-potrdilo in prijava storitve).



Ali so zadolženi zaposleni podizvajalca v izvorni državi pravilno zdravstveno in pokojninsko zavarovani?
To je zelo pomembna točka, saj je lahko naročnik izpostavljen velikim finančnim in kazenskopravnim
tveganjem, če ni tako. Našim podjetjem svetujemo, da od podizvajalca za vsakega zadolženega
zaposlenega zahtevajo dokazilo o pokojninskem zavarovanju A1, seznam z imeni in slikami (ter po
potrebi datumi rojstva) zadolženih zaposlenih, ki so prijavljeni pri Zvezni direkciji za finance Zahod,
služba za preprečevanje dela na črno (Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontrolle Schwarzarbeit),
in da pred začetkom del pri zaposlenih preverijo izkaznice zdravstvenega zavarovanja (elektronska
kartica EHIC).



Neodvisno od tega podjetja od svojih podizvajalcev pred izdajo naročila vedno pogosteje zahtevajo
dokazilo o obveznem zavarovanju odgovornosti. To od njih pogosto zahtevajo njihovi naročniki ali
zavarovalnice. Pri večjih naročilih na področju ogrevanja, plina, vode ali elektrike so povsem običajna
kritja 5 mio. EUR. Če podizvajalec ne more zagotoviti zadostnega lastnega zavarovanja, mora njegov
naročnik razliko pokriti na lastno tveganje in stroške; v pogodbi so takrat običajno dogovorjene
posebne obveznosti poročanja ali poseben nadzor gradnje.



Ali podizvajalec potrebuje ID za DDV ali pri gradbenih dejavnostih veljavno potrdilo o oprostitvi
gradbenega davka pristojnega nemškega finančnega urada?



Ali dejavnosti, ki jih izvaja podizvajalec, spadajo na področje veljavnosti nemške kolektivne pogodbe za
gradbeništvo in je zato treba plačati prispevke za sklad za dopuste pri SOKA-BAU? Tudi tukaj je
nadrejeni naročnik odgovoren za neplačane zneske, zaradi česar bo najbrž zahteval potrdilo o prijavi
in potrdilo SOKA-BAU o neoporečnosti oz. dokazilo o oprostitvi prispevkov (morda tudi pooblastilo za
sodelovanje v sistemu SOKA-BAU za zgodnje opozarjanje porokov).

Srednjevelika podjetja po naših izkušnjah glede teh vprašanj niso preveč drobnjakarska. Velika podjetja pa
zaradi internih pravilnikov od podizvajalcev pogosto zahtevajo zelo obsežno dokumentacijo, tudi navajanje
predvidoma dodatno zadolženih podizvajalcev in imenovanje posameznih zadolženih zaposlenih (včasih se
to na prvi pogled zdi neizvedljivo, vendar pa imajo taka naročila zato največkrat daljši rok za pripravo).

Navidezna samostojnost
Za socialno zavarovanje je (tuji) zaposleni samostojen ali pa delojemalec. Če je delojemalec, mu pripadajo
vse s tem povezane pravice, delodajalec pa ga mora prijaviti za davek na plačo in za zdravstveno ter
pokojninsko zavarovanje in odvajati potrebne prispevke. Ima pravico, da mu daje navodila in ga s tem
vključi v reden potek dela.
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Samostojnost pa pomeni, da je podizvajalec pravno gledano podjetje, ki z naročnikom sklene pogodbo o
delu ali gradnji2, kar pomeni, da svojo storitev opravi v obliki projekta. Ta konkretni projekt se prenese nanj
za samostojno izvedbo na lastno odgovornost podjetnika. Nemško podjetje, ki je naročnik, lahko sicer izvaja
nadzor gradnje, ne more pa posegati v izvedbo (npr. z neposrednimi navodili za tuje zaposlene ali z
zagotavljanjem lastnega osebja).
Preverjajo se naslednja merila:
 Ali gre pri dogovorjeni storitvi za projekt, tj. zaključeno tehnično enoto?
 Ali podizvajalec zmore in sme izvajati ta projekt samostojno ter na lastno odgovornost?
 Ali naročnik podizvajalcu redno daje konkretna navodila, kako in kdaj mora kaj opraviti?
 Če so podizvajalec in njegovi delojemalci vključeni v potek dela pri naročniku: Ali zaposleni
podizvajalca in njegovega naročnika delajo skupaj na istem projektu (mešanje osebja)?
Odločitev o tem, ali gre za pogodbo o delu, pogodbo o gradnji ali odvisno zaposlitveno razmerje (navidezna
samostojnost), je lahko težavna predvsem takrat, ko je podizvajalec enoosebno podjetje, kar pomeni, da
dela sam in nima lastnih zaposlenih.
Takrat se upoštevajo še naslednji vidiki:
Ali ima dejavnost podizvajalca tipične znake podjetniške dejavnosti, na primer: Ali nosi podjetniško tveganje
za izvedbo skladno s pogodbo? Ali uporablja lastno napravo ali stroje? Ali ima pisarno v izvorni državi? Ali
ima obvezno zavarovanje odgovornosti?
Če obstajajo dvomi, da gre za odvisno zaposlitveno razmerje in je s tem naročnik zavezan k vključitvi v
zavarovanja ali če se želijo vsi udeleženci ustrezno pravno zavarovati, lahko pri nemškem Združenju
pokojninskih zavarovalnic (Deutschen Rentenversicherung Bund – DRV Bund) v Berlinu zaprosite za izdajo
potrdila o statusu zaposlenega (§ 7a SGB IV).
Povezava na stran Nemške zveze pokojninskih zavarovalnic z dodatnimi pojasnili o ugotavljanju statusa in
prošnjah ter razlagami:
www.deutscherentenversicherung.de/SharedDocs/Formulare/DE/Formularpakete/01_versicherte/01_vor_der_rente/_DR
V_Paket_Versicherung_Statusfeststellung.html
Opomba: Naročnik mora preveriti, ali je izvajalec pri njem odvisno zaposlen ali izvaja samostojno dejavnost.
Če se pri preverjanju obrata s strani pokojninske zavarovalnice izkaže, da je podizvajalec pravno gledano bil
ali je še v odvisnem zaposlitvenem razmerju, to praviloma pomeni zelo visoke zahtevke po plačilu
prispevkov, ki jih mora nositi sam delodajalec.

Predaja delojemalcev
O predaji delojemalcev govorimo, ko podjetnik svoje delojemalce posodi drugemu podjetniku za izvedbo
delovne storitve (to pomeni, da niso v okviru premestitve zaposleni na podlagi pogodbe o delu ali pogodbe

2

Poleg pogodbe o delu je od reforme prava pogodb o gradnji možna tudi pogodba o gradnji. Izčrpne informacije o pogodbah o delu in
pogodbah o gradnji najdete v našem spletnem mestu (www.hwkno.de Upravljanje  Pravo  VOB in pogodbe o delu). Če imate
vprašanja o novih predpisih na področju pogodb o gradnji, se obrnite na našo pravno službo.
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o gradnji). Za predajo delojemalcev je v Nemčiji potrebno dovoljenje. Za podjetja, ki imajo za glavno
dejavnost gradbeništvo, ni dovoljena.
Informacije pod: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung
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Svoboda ustanovitve podružnice
Dopolnitev: Določene osnovne informacije o ustanovitvi podružnice:
Državljani članic EU/EGP in Švice imajo pravico do ustanovitve podjetja/podružnice v Nemčiji. Te
podružnice ureja nemška zakonodaja; davki in bilance se urejajo v Nemčiji. Delojemalci se zaposlujejo po
veljavnih nemških predpisih.
Kdor želi v Nemčiji ustanoviti podružnico ali delati kot poslovodja podjetja s sedežem v Nemčiji, mora
dokazati potrebno poklicno usposobljenost, kadar želi izvajati regulirano obrt.
Dejavnost v obrti, za katero je potrebno obrtno dovoljenje, po prilogi A nemškega Zakonika o obrti
(Handwerksordnung – HwO), zahteva registracijo v register obrtnikov (register krajevne obrtne zbornice).
Pogoj za registracijo:
a) Visokošolska izobrazba v tujini:
Tuja diploma (po najmanj 3 letih študija) visoke šole, univerze ali podobne ustanove v EU/EGP/Švici je
praviloma dovolj za vpis v register obrtnikov.
b) Enakovreden tuj naziv mojstra:
Sporazumi o medsebojnem priznavanju obstajajo za naslednje države:
 Avstrija (26 obrti)
Povezava do uredbe za Avstrijo in Nemčijo: www.gesetze-im-internet.de/meistpr_glv/anlage.html
 Francija (10 obrti)
Povezava do uredbe za Francijo in Nemčijo: www.gesetze-im-internet.de/meistprfrglv/anlage.html
c) Priznanje poklicne izobrazbe:
Izredno dovoljenje za vpis v register obrtnikov dobi (razen v zdravstvenih obrteh, glejte zgoraj) vsaka oseba,
ki potrdi potrebno poklicno izobrazbo za ustrezno obrt s potrdilom pristojnega organa o naslednjem:
 6 let neprekinjenega samostojnega dela ali odgovornosti za obratovanje s polnim delovnim časom, če
dejavnosti ni končala več kot 10 let pred izdajo prošnje
 3 leta neprekinjenega samostojnega dela ali odgovornosti za obratovanje s polnim delovnim časom + 3
leta izobrazbe
 4 leta neprekinjenega samostojnega dela ali odgovornosti za obratovanje s polnim delovnim časom + 2
leti izobrazbe
 3 leta neprekinjenega samostojnega dela s polnim delovnim časom + 5 let kot delojemalec s polnim
delovnim časom, če dejavnosti ni končala več kot 10 let pred izdajo prošnje
 5 let neprekinjenega vodstvenega položaja, od tega najmanj 3 leta v vodstvu tehničnega oddelka in 3
leta izobrazbe (ne velja za obrt frizerja!)
d) Priznavanje tujih dokazil o izobrazbi in usposobljenosti (informacije: obrtna zbornica,
www.hwkno.de/anerkennung).
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Priloga
Informacije za posamezne države
Za med našim svetovanjem najpogosteje zahtevane izvorne države smo tukaj pripravili dodatne
informacije. Če potrebujete informacije o pristojnih organih v drugih državah članicah EU, vam bomo z
veseljem pomagali.
Avstrija
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Pristojna uprava okraja za vsakokratno zvezno deželo.
Z naslednjo povezavo lahko z vnosom občine oziroma poštne številke pridete do pristojne kontaktne osebe:
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/anerkennung/emigration/betriebsfuehrung/ewrbescheinigung.html
Posebnost za SOKA-BAU:
Združenje SOKA-BAU je za podjetja iz Avstrije primerljivo z BUAK.
Za avstrijska podjetja je najprimernejši naslednji postopek:
1. Prijavite se pri SOKA-BAU in navedite, da v Avstriji že plačujete prispevke BUAK.
2. Pri BUAK zaprosite za potrdilo in ga vložite pri SOKA-BAU.
3. Za nadzor gradbišča je najbolje, da imate s seboj posebno potrdilo SOKA, ki ga dobite na podlagi
oprostitve.
Če ste v Avstriji oproščeni prispevkov za BUAK, to ne pomeni nujno, da bo tako tudi v Nemčiji. Zato je nujno
potrebna poizvedba pri združenju SOKA-BAU.
Združenje SOKA-BAU ima na naslednji telefonski številki zaposlene, ki so posebej namenjeni za vprašanja v
zvezi z Avstrijo: +49 611 707-4054
Češka
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Ministrstvo za industrijo in trgovino v Pragi, dajatev znaša 1000 CZK:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 – Staré Město
Obrazec za zahtevek: http://www.mpo.cz/dokument46454.html
Uporabne informacije:
Če ima češko podjetje v Nemčiji (jezikovne, razumevalne) težave z nemško policijo (ne pa s službo za
preprečevanje dela na črno!), se lahko obrne na:
Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit
Weinbergstraße 47
92432 Schwandorf, Nemčija
Telefon: +49 (0) 9431 881 1555
E-pošta: gz.schwandorf@polizei.bund.de
Tam so 24 ur na dan na voljo (nemški in) češki policisti ter cariniki, ki poznajo češko zakonodajo in razmere
ter lahko posredujejo pri svojih nemških kolegih.
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Slovaška
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Pristojni obrtni urad za sedež podjetja, izda se na prošnjo, za katero znaša dajatev 6 EUR.
http://www.minv.sk/?kontakty-na-vsetky-zivnostenske-urady-v-sr
Poljska
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Maršalski ali delovni uradi vojvodstev
Romunija
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Ministry of Labour, Family and Equal Opportunities, Dem.I.Dobrescu Street Nr. 2 – 4, sectorul 1, Bucharest
Tel.: +4021-3136267, faks: +4021-3158556
Slovenija
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 400 33 11, faks: +386 1 400 10 31
E-pošta: gp.mg@gov.si , Internet: http://www.mg.gov.si
Madžarska
Nacionalni organ za izdajo t. i. EU-potrdila:
Oktatási Hivatal (Educational Authority), Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (Hungarian
Equivalence and Information Centre), 1054 Budapest, Báthory utca 10
Tel.: (06-1) 374-2201, faks: (06-1) 332-1932
E-pošta: ekvivalencia@om.hu, internet: www.ekvivalencia.hu

Dobro je vedeti
Dodatne praktične pripomočke in sezname za preverjanje pobude Offensive Guter Mittelstand najdete na
naslovu https://www.offensive-mittelstand.de/.
Posebej za gradbeništvo:
Pobuda Offensive Gutes Bauen podpira investitorje, načrtovalce in gradbena ter obrtna podjetja pri
praktičnem delu s skupaj razvitimi instrumenti in standardi.
Povezava do praktičnih pripomočkov: https://www.offensive-gutes-bauen.de/praxishilfen-undunterstuetzung.
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