
MEĐUNARODNI PROMETNI FORUM 

Skupina za cestovni promet 

 

Predmet: Zakon o minimalnim plaćama koji se primjenjuje u Njemačkoj od 1. siječnja 2015. - informacija 

njemačke delegacije i IRU 

 

Informacija njemačkih carinskih službi 

Područje primjene: 

Zakon o minimalnim plaćama/obavijestima za zaposlene radnike vrijedi za poslodavce sa stranim prebivalištem 

koji šalju/zapošljavaju svoje radnike  u Njemačkoj, isto tako i za tvrtke registrirane van Njemačke (što znači u 

drugim članicama EU KAO I trećim državama) ako njihovi radnici rade u Njemačkoj na obavljanju prijevoza ili – 

kao što je najčešće slučaj u prijevoznom sektoru – samo u tranzitu kroz Njemačku. 

Ako vozač strane tvrtke uđe u Njemačku, ima pravo na minimalnu plaću sukladno njemačkom zakonu za 

vrijeme tijekom kojega obavlja tu djelatnost u Njemačkoj. Isplata minimalne njemačke satnice od 8,5 EUR 

obuhvaća radno vrijeme (vožnju i ostale aktivnosti), ali ne i odmore. 

Postupak obavješćivanja: 

 

Prije početka obavljanja prijevoza na njemačkom teritoriju, strani prijevoznici trebaju Saveznoj financijskoj 

upravi u Kölnu dostaviti sljedeće informacije, koristeći obrazac 033037: 

 sektor u koji će radnici biti raspoređeni 

 ime, prezime i datum rođenja zaposlenika 

 početak i procijenjeno trajanje aktivnosti na njemačkom teritoriju 

 adresa na kojoj su dokumenti pohranjeni 

 izjava kojom se potvrđuje  da će poslodavac na zahtjev predočiti dokaz da je vozaču isplaćena minimalna 

plaća 

 

Obavijest se dostavlja u pisanom obliku na njemačkom jeziku. Ona može sadržavati sve aktivnosti za razdoblje 

do 6 mjeseci, bez obzira jesu li one u cijelosti ili djelomično izvršene u tom razdoblju. Tako se mogu navesti 

imena svih vozača za razdoblje od recimo 1. 01. do 30. 06. 2015. i bit će obuhvaćenje sve vožnje u tom razdoblju. 

 

Obavijest treba biti poslana prije ulaska na njemački teritorij. Dakle, ako prva vožnja pada 2. 01.obavijest se može 

poslati dan ranije ili čak isti dan prije ulaska u Njemačku.  Jednostavno se pošlje obavijest i nema odgovora ili 

potrebe za odobrenjem. 

 

Obavijest o planiranim vožnjama ne treba se  prijaviti njemačkim carinskim službama nakon što je dostavljena 

prva obavijest. Za sada obrazac postoji samo na njemačkom jeziku. 

Poslodavac mora zabilježiti početak i trajanje sati odrađenih na njemačkom teritoriju7 najkasnije 7 dana nakon 

izvršenja prijevoza. 

 

Pohrana dokumenata i dokaza: 

Dokumenti o radnom vremenu, isplaćenim satnicama i dr. mogu biti pohranjeni kod prijevoznika. U tom slučaju 

potrebno je potpisati na obrascu 033037 (mobil) i drugo osiguranje, koje je prethodno potrebno ispuniti. Svojim 

potpisom potvrđujete da ćete dostaviti potrebne dokumente ako to zatraže njemačke carisnke službe. 

Obveze vozača: 

Vozači ne moraju imati sa sobom nikakav dokaz/dokument o minimalnim plaćama, nego samo svoje 

identifikacijske dokumente. 

Za sva daljnja pitanja kontaktni podaci dani su nastavno. 


