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Transgraniczne świadczenie usług w Niemczech

1. Zgłoszenie zamiaru wykonania usługi w ramach delegowania pracowników
Przedsiębiorca delegujący pracowników do wykonania usługi budowlanej jest zobowiązany według § 18 
AEntG zgłosić zamiar wykonania usługi w Niemczech i zatrudnienia konkretnych
pracowników w Niemczech. Zgłoszenia tego należy dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac i skierować 
je do Federalnej Dyrekcji Finansowej– Zachód (która jest jednostką niemieckiej
administracji celnej) pod następujący adres:

Bundesfinanzdirektion West
Worthsstrase 1-3, 50668 Koln
0049–221 964 870

Zgłoszenie musi być dokonane w języku niemieckim i zawierać obowiązkowo informacje, których 
przekazania wymaga § 18 AEntG, są to między innymi:
- dane osobowe pracowników,
- branża, której usługa ma dotyczyć,
- miejsce oraz czas wykonywania usługi,
- dane osoby odpowiedzialnej,
- adres osoby umocowanej do odbierania doręczeń w RFN,
- miejsce przechowywania dokumentów do wglądu urzędu celnego.

Do zgłoszenia przedsiębiorca musi dołączyć pisemne zapewnienie, że spełnia ustawowe i obligatoryjne 
warunki zatrudnienia. O wszelkich zmianach zgłoszonych danych należy
poinformować niezwłocznie urząd Federalnej Dyrekcji Finansowej–Zachód. (formularz 033035)

2. Zgłoszenie do Urlopowej Kasy Budownictwa (Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft– tzw. „SOKA-Bau”)
Postępowanie urlopowe jest specjalnym rozwiązaniem w branży budowlanej, które obowiązuje zarówno 
pracodawców niemieckich, jak i pracodawców zagranicznych delegujących
pracowników do pracy na terenie RFN. Podstawowym celem postępowania urlopowego jest zabezpieczenie 
roszczeń urlopowych pracowników, ale także ochrona pracodawców przed
nadmiernym obciążeniem związanym ze specyfiką branży. Z powodu stale zmieniających się miejsc pracy 
na budowie oraz dużej zależności od warunków atmosferycznych ponad połowa
pracowników nie jest w całorocznym stosunku pracy w odniesieniu do przedsiębiorstwa budowlanego. 
Według niemieckiej ustawy o urlopie pracownik ma prawo do pełnego
rocznego urlopu, jeżeli przepracował co najmniej 6 miesięcy w jednym zakładzie pracy. Ze względu na 
wysoką fluktuację personalną w firmach budowlanych doprowadziłoby to do
sytuacji, w której pracownik nie mógłby wykorzystać nieprzerwanego urlopu, a pracodawca ryzykowałby, że 
pracownikowi już po sześciomiesięcznym zatrudnieniu należy udzielić
pełnego urlopu rocznego z odpowiednim wynagrodzeniem, pomimo iż pracownik nie był u niego zatrudniony 
w okresie pełnego roku kalendarzowego. By temu zapobiec, pracodawcy
przedsiębiorstw budowlanych są zobowiązani do uiszczania składek urlopowych do Urlopowej Kasy 
Budownictwa tzw. „SOKA-Bau“, za pomocą której finansowane są roszczenia pracownicze
z tytułu urlopu. Porównywalnej kasy urlopowej w Polsce nie ma.

Wszelkie informacje uzyskac można na stronie internetowej http://www.soka-bau.de/soka-
bau_2011/desktop/de/download/europa_ag_polnisch.pdf
Oraz telefonicznie w języku polskim: +49 611 707-4053

3. Płace minimalne
Oprócz przepisów dotyczących prawa do urlopu należy również przestrzegać przepisów układu zbiorowego 
pracy dotyczących regulacji wynagrodzeń minimalnych w branży
budowlanej na terenie Republiki Federalnej Niemiec (TV– Mindestlohn). Również układ zbiorowy pracy 
dotyczących regulacji wynagrodzeń minimalnych a także federalny ramowy
układ zbiorowy pracy dla budownictwa (Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe - BRTV) zostały 
ogłoszone przez Federalnego Ministra Gospodarki i Pracy za powszechnie
obowiązujące . Dlatego też stosuje się je niezależnie od tego, czy pracodawca lub pracownik są członkami 
stron układów zbiorowych pracy.
Na tych stronach (w języku niemieckim) można znaleźć stawki minimalne, obowiązujące na terenie Niemiec
(należy znaleźć branże i odpowiedni Land)
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http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-
Lohnuntergrenze/uebersicht_mindestloehne.html;jsessionid=0077ABB806987F092B89F2B76214B26B?nn=
210052&view=render[Standard]
http://www.hwk-ff.de/beratung/recht/tarifvertraege-im-handwerk.html

4. Czas pracy
Również regulacje dotyczące czasu pracy obowiązują w stosunku do pracowników delegowanych do pracy 
w Niemczech. Regulacje te znajdują się w ustawie o obowiązującym
czasie pracy (Arbeitszeitgesetz - ArbZG), a także w § 3 BRTV. Czas pracy nie może generalnie przekroczyć 
8 godzin dziennie, nie wliczając do tego wymiaru
przerw w pracy. Ponadto może on wynieść 10 godzin, jeżeli w okresie sześciu miesięcy albo w przeciągu 24 
tygodni zostanie zachowany przeciętny czas pracy w zakresie 8 godzin
(§ 3 ArbzG) . Maksymalny przeciętny tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, przy czym sobota jest 
liczona, jako dzień roboczy.
Dalsze informacje dotyczące czasu pracy zawiera broszura Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw 
Socjalnych, która jest dostępna (w języku niemieckim)na stronie ministerstwa pod
adresem http://www.bmas.de/portal/9804/arbeitszeitgesetz__a__120.html. Dla każdego delegowanego 
pracownika należy prowadzić dokumentację czasu pracy.

5. Obowiązek sporządzenia i przechowywania dokumentacji
Przedsiębiorca wykonujący usługę jest zobowiązany do sporządzania dokumentacji dotyczącej codziennego 
czasu pracy każdego z pracowników, i zawierające dane co do
czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także łącznego dziennego czasu pracy. Ponadto należy 
przechowywać wszelką dokumentację, potwierdzającą spełnienie przez polskiego
przedsiębiorcę minimalnych standardów zatrudnienia delegowanych pracowników, do której należą m.in. 
dowody świadczenia płacy minimalnej, składek do Urlopowej Kasy Budownictwa
oraz składek ubezpieczenia społecznego, a także dokumentacja umów etc. Urząd celny upoważniony do 
przeprowadzenia kontroli może domagać się przedłożenia dokumentacji
bezpośrednio na budowie. Wymaganą dokumentację należy przechowywać w Niemczech przez dwa lata, 
jednak co najmniej przez okres wykonywania usługi.

6. Zgłoszenie świadczenia usług do Izby Rzemieślniczej –uznawanie kwalifikacji zawodowych
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi w Niemczech należy sprawdzić, czy dana usługa należy do zawodu 
rzemieślniczego wymienionego w załączniku „A” niemieckiej ustawy
o rzemiośle (Hanwerksordnung – HwO) (w załączniku znajdzie Pan spis zawodów w języku polskim). Polski 
przedsiębiorca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia izbie rzemieślniczej
(Handwerkskammer), właściwej dla miejsca świadczenia po raz pierwszy usługi w Niemczech, zamiaru 
wykonywania zawodu z załącznika „A” wraz z załączeniem odpowiedniej dokumentacji.
Wymogi dotyczące zgłoszenia są uregulowane w § 9 HwO i w § 7 rozporządzenia Federalnego Ministerstwa 
Gospodarki i Technologii z dnia 20.12.2007 EU/EWR-Handwerk-Verordnung–EU/EWR HwV
(w załączniku wersja elektroniczna dokumentu, który Pan otrzymał wczoraj).
Polskie przedsiębiorstwo, które nie ma zarejestrowanej stałej działalności w Niemczech, może wykonywać 
przejściowo usługi bez konieczności wpisu do rejestru rzemieślników,
pod warunkiem że wykonuje to samo rzemiosło w Polsce zgodnie z polskimi przepisami regulującymi 
kwalifikacje zawodowe. W przypadku, gdy w Polsce dla danego zawodu nie są
przypisane określone kwalifikacje zawodowe i nie ma publicznego kształcenia w tym kierunku, wówczas 
musi być spełniony warunek minimum dwuletniego wykonywania tego zawodu w
okresie ostatnich dziesięciu lat.
Odpowiednie zaświadczenia wydawane są w zależności od województwa w urzędach marszałkowskich lub 
w wojewódzkich urzędach pracy.
Jeżeli przedsiębiorstwo spełnia wymogi określone w § 7 ust. 1 EU/EWR-Handwerk-Verordnung–EU/EWR
HwV, prace mogą zostać podjęte natychmiast po dokonaniu zgłoszenia. Izba
rzemieślnicza jest zobowiązana w terminie jednego miesiąca przekazać usługodawcy potwierdzenie 
otrzymania zgłoszenia, z którego wynika, czy spełnione są wyżej omówione
przesłanki w zakresie kwalifikacji. Zgłoszenia należy powtórzyć po upływie 12 miesięcy, o ile przewidziane 
jest dłuższe wykonywanie usługi.
Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy innych zawodów niż te, które są wymienione w załączniku „A”do ustawy
o rzemiośle.
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7. Obowiązki podatkowe
Dla określenia obowiązków podatkowych, a szczególnie dla wskazania, czy dla obowiązków podatkowych 
ma zastosowanie prawo polskie, czy też prawo niemieckie, ma zastosowanie
umowa zawarta między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.
Informacji udzielają urzędy finansowe:

dla osób i przedsiębiorstw z pierwszą literą w nazwisku lub nazwie A-M
Urząd Finansowy w Oranienburg
Heinrich-Grubler-Platz 3
16515 Oranienburg

dla osób i przedsiębiorstw z pierwszą literą w nazwisku lub nazwie N-Z
Urząd Finansowy w Cottbus
Vom-Stein-Str. 29
03050 Cottbus

Przed podjęciem świadczenia usług budowlanych w Niemczech należy co do kwestii podatkowych 
zaciągnąć porady kompetentnego doradcy podatkowego. Współpraca
z doradcą podatkowym jest często nieodzowna również w trakcie realizacji kontraktu o usługi budowlane, a 
także po jego zakończeniu.

8. Zaświadczenie o ubezpieczeniu (A1)
Przed delegowaniem pracowników do wykonania usługi na terenie Niemiec pracodawca powinien dla 
każdego z tych pracowników uzyskać od właściwej terenowe jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie A1 poświadczające fakt ubezpieczenia 
społecznego pracowników Polsce.

Na stronie Ambasady Polskiej w Berlinie
(http://www.berlin.trade.gov.pl/pl/rfnprzewodnik/article/detail,4747,Swiadczenie_uslug_budowlanych_w_Nie
mczech.html) można ściągnąć kompleksowe informacje w języku polskim.
Z tej broszury pochodzą wyżej wymienione informacje. W części drugiej można znaleźć wybrane aspekty
niemieckiego prywatnego prawa budowlanego.

9. Dokumentypodczas przeprowadzania prac na terenie Niemiec, które powinien mieć właściciel lub 
osoba odpowiedzialna do reprezentowania firmy:

- Czas pracy pracowników
- Potwierdzenie zachowania stawek minimalnych
- Potwierdzenie uiszczenia składek np. w Soka-Bau
- Zaświadczenie A1
- Umowa pomiędzy firmą a zleceniodawcą
- Kopie zgłoszenia w urzędzie celnym; z Izby Rzemieślniczej
- Zaświadczenie o zarejestrowaniu firmy w Polsce
- Numer identyfikacji podatkowej


