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2 Vadovas: Minimalus atlyginimas Europoje – viskas, ką turi žinoti vežėjas

ĮŽANGA

Per pastaruosius keletą metų nemažoje dalyje Europos šalių įsigaliojo vidaus teisės aktai, 

reglamentuojantys pagrindines darbuotojų komandiravimo į jų valstybių teritorijas taisykles, be kita 

ko, ir taisykles dėl mokėtino minimalaus atlyginimo. Šie teisės aktai turi esminę reikšmę taip pat ir 

Lietuvos vežėjams, kurių tarptautinė veikla didele dalimi remiasi paslaugų teikimu per komandiruotus 

darbuotojus. Įvertinę neaiškumus ir abejones, sukeliamas minimalaus atlyginimo reglamentavimo 

Europoje, pristatome Jums šį vadovą, kuriame yra surinkta svarbiausia informacija, padėsianti 

išvengti didelių finansinių baudų.

ŠIOSE VALSTYBĖSE YRA TAIKOMI REIKALAVIMAI MOKĖTI MINI-
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Vokietija tai šalis, kuri viena iš pirmųjų Europos Sąjungoje priėmė teisės aktus, reguliuojančius į 

jos teritoriją komandiruojamiems darbuotojams mokėtino minimalaus atlyginimo taisykles. 2015 m. 

sausio 1 d. įsigaliojo įstatymas dėl minimalaus atlyginimo (Gesetz zur Regelung eines Allgemeinen 

Mindestlohnes- Mindestlohngesetz – toliau: MiLoG), kuris žemiau nurodytais atvejais yra taikomas 

taip pat ir lietuvių vežėjams:

kabotažo – Vokietijos teritorijoje atliekamo pervežimo, kurį atlieka Lietuvos transporto 

bendrovė, 

tarptautinio pervežimo, kai pakrovimas ar iškrovimas yra vykdomas Vokietijos teritorijoje,

dalinio pakrovimo arba iškrovimo Vokietijos teritorijoje, net ir tranzito atvejais (pažymėtina, 

kad 2015 m. sausio 30 d. Vokietijos valdžios institucijos priėmė sprendimą laikinai sustabdyti 

teisės aktų, reglamentuojančių tranzito pervežimų atlikimą, taikymą Lietuvos ir kitų užsienio 

vežėjų atžvilgiu iki tol, kol Europos Komisija pateiks išaiškinimus šiuo klausimu).

Kam yra taikomi minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojantys 
teisės aktai?

Vokietijos teisėje nėra skirstymo į civilinius teisinius santykius (paslaugų teikimas) ir darbo teisinius 

santykius. Reikėtų nepamiršti, kad kontroliuojanti institucija gali pripažinti, jog vairuotojas, kuris 

sudarė paslaugų teikimo sutartį su vežėju ir vairuoja jam priklausančią transporto priemonę (taip pat 

ir įsigytą lizingo būdu) pagal Vokietijos teisę yra laikytinas darbuotoju, kuriam būti taikomi MiLoG 

nustatyti reikalavimai.

Individualią veiklą vykdantiems vairuotojams, teikiantiems pervežimo paslaugas konkretiems vežėjams, 

paprastai nėra taikomi aukščiau minėto teisės akto reikalavimai. Vis dėlto, išimtiniais atvejais reikėtų 

turėti omenyje, kad kontroliuojanti institucija gali pripažinti, kad minėta individuali veikla yra de facto 

fiktyvi. Tokia situacija galima, jei verslininkas:

I. VOKIETIJA
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I. VOKIETIJA

gauna daugiau nei 5/6 pajamų iš veiklos, vykdomos bendradarbiaujant su vienu ir tuo pačiu 

vežėju,

 transporto užsakyme be pristatymo vietos ir termino yra nurodyta papildoma informacija, 

daranti įtaką vairuotojo veiklos nepriklausomumui jam teikiant nurodytas transportavimo 

paslaugas, 

   

jo vairuojama transporto priemonė priklauso vežėjui,

gauna atlyginimą ne už konkrečius užsakymus, o už darbo valandas.

Nustačiusios, kad egzistuoja kuri nors iš aukščiau išvardintų sąlygų, kontrolės institucijos gali pripažinti, 

kad tarp vairuotojo ir vežėjo sudaryta sutartis turi daugiau nuostatų, būdingų darbo sutarčiai, o ne 

tarp verslo subjektų sudarytai paslaugų teikimo sutarčiai. 

Vadovaujantis MiLoG nuostatomis, kiekvienas lietuvių vežėjas – darbdavys turi pareigą:

deklaruoti darbui Vokietijos teritorijoje komandiruojamą darbuotoją,

mokėti minimalų atlyginimą,

 turėti atitinkamus dokumentus, patvirtinančius MiLoG nustatytų reikalavimų laikymąsi,

Vokietijos muitinės tarnybos ZOLL reikalavimu pateikti reikiamus dokumentus.

Pareiga deklaruoti

Iki 2017 m. birželio 30 d. deklaruoti dirbti į Vokietijos teritoriją komandiruojamą darbuotoją buvo 

galima faksu. Nuo 2017 metų pradžios Vokietijos muitinės tarnyba įvedė esminį šios procedūros 

pakeitimą, kurios tikslu yra pagreitinti visą darbuotojų komandiravimo procesą. Pakeitimų esmė 

– suteikti galimybę deklaruoti komandiruojamus darbuotojus taip pat ir per elektroninę sistemą, 

užėjus į interneto tinklalapį www.zoll.de ir pasirinkus skiltį „Dienste und Datenbanken” arba www.

meldeportal-mindestlohn.de. Norėdamas netrukdomai naudotis šia sistema, vežėjas privalo sukurti 

individualią paskyrą, per kurią jis galės kiekvieną kartą pildyti komandiravimo blanką.
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Minimalus atlyginimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. taikomas naujas padidintas minimalaus valandinio atlyginimo įkainis, kurio 

dydis siekia 8,84 EUR už valandą visiems dirbti į Vokietijos teritoriją komandiruotiems darbuotojams. 

Šiuos reikalavimus atitinkantis atlyginimas turi būti išmokėtas darbuotojui darbo sutartyje numatytais 

terminais, tačiau ne vėliau nei mėnesio, einančio po to mėnesio, kuriame buvo atliekamas darbas, 

pabaigoje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalimi ir  Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 814, šiuo metu minimali mėnesinė alga Lietuvoje siekia 

380 Eur. Įsigaliojus  Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. spalio 11 d. nutarimui Nr. 814, nuo 2018 

m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga Lietuvoje - 400 Eur. Būtent nuo vežėjo – darbdavio priklauso, 

kokiu būdu jis įtrauks šį Vokietijoje taikomą minimalų įkainį į darbuotojui mokamą atlyginimą. Iš esmės 

vežėjas turi du pasirinkimus – arba papildyti pagrindinį atlyginimą, kad vairuotojas gautų sumą, 

gautiną padauginus Vokietijos teritorijoje išdirbtų valandų kiekį iš valandinio įkainio, arba įskaityti 

dalį išmokėtų dienpinigių ar vienkartinių išmokų į minimalų atlyginimą, taikomą Vokietijos teritorijoje.

Reikėtų nepamiršti ir apie naujausius Vokietijos vairuotojų įstatymo pakeitimus, kurie įteisino draudimą 

leisti 45 valandų poilsio laiką transporto priemonės kabinoje. Šis draudimas įsigaliojo 2017 m. gegužės 

25 d., o atsakyti už jo nesilaikymą turės tiek vežėjas, tiek vairuotojas.

Dokumentų laikymas

Vokietijos nustatyti reikalavimai dėl dokumentų, patvirtinančių kaip yra laikomasi MiLoG reikalavimų, 

yra labai liberalūs, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, kuriose yra įteisintas reikalavimas 

mokėti minimalų atlyginimą į jų teritoriją komandiruojamiems darbuotojams. Pagal Vokietijos teisės 

aktus dokumentai, pavyzdžiui: darbo sutartys, atsiskaitymo lapeliai, atostogų tvarkaraščiai, atliktų 

finansinių operacijų sąrašai ir pan., turi būti saugomi darbdavio, arba asmens, kuris tvarko darbdavio 

apskaitą jo pavedimu (tokį faktą reikia nurodyti deklaruojant darbuotoją), buveinėje. Kontrolės 

institucijai pareikalavus vežėjas privalo pateikti šiuos dokumentus, išverstus į vokiečių kalbą.
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Baudos

Už MiLoG reikalavimų nesilaikymą yra numatytos pakankamai didelės baudos, t. y.:

iki 30.000 EUR nesilaikant pareigų tinkamai tvarkyti dokumentus, deklaruoti darbuotoją 

per interneto tinklalapį, taip pat pažeidus tolerancijos ir bendradarbiavimo kontrolės metu 

reikalavimą;

iki 500.000 EUR nesumokėjus už suteiktą paslaugą arba laiku nesumokėjus darbo užmokesčio 

darbuotojui ar pasamdyto paslaugų teikėjo darbuotojui.

II. PRANCŪZIJA

2016 m. liepos 1 d. Prancūzijoje įsigaliojo įstatymo lydimieji aktai, įgyvendinantys 2015 m. rugpjūčio 

6 d. įstatymą Nr. 2015-990 dėl plėtros, veiklos ir lygių ekonominių galimybių (Loi n° 2015-990 du 6 

août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) (šnekamojoje kalboje 

vadinamo „Loi Macron”).   Pagal šį įstatymo lydimąjį aktą, visoms tarptautinio transporto paslaugoms, 

teikiamoms Prancūzijos teritorijoje buveinę turintiems užsakovams, arba teikiamoms iš šios šalies 

teritorijos, tarp jų ir kabotažo operacijoms, išskyrus tranzitą, realizuojamoms laikinai į Prancūziją 

komandiruoto darbuotojo, yra taikomi „Loi Macron“ įstatyme nustatyti reikalavimai.

Tai reiškia, kad kiekvienas transporto paslaugas teikiantis verslininkas, komandiruodamas darbuotoją 

atlikti darbo funkcijas Prancūzijos teritorijoje, turi laikytis įstatymuose ir įstatymų lydimuosiuose 
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aktuose, o taip pat kolektyvinėse sutartyse (minimalūs reikalavimai) nustatytų reikalavimų, taikomų 

šiame sektoriuje dirbantiems Prancūzijos darbuotojams. Dėl nurodyto transporto sektoriuje minimalių 

standartų asmenims srityje yra taikoma ir kolektyvinė sutartis.

Praktikoje: aukščiau nurodytas reikalavimas dėl lietuvių vežėjui taikytinų teisės aktų apimties turi 

būti nurodytas atitinkamoje deklaracijos apie komandiruojamą darbuotoją langelyje!

Kam yra taikomi minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojantys 
teisės aktai? 

Panašiai kaip ir Vokietijos atveju, individualią veiklą vykdantiems asmenims, t. y. transportavimo 

paslaugas teikiantiems fiziniams asmenims šių teisės aktų reikalavimui nėra taikomi. Vis dėlto, 

ši taisyklė turi išimčių. Tais atvejais kai pervežimą Užsakovo užsakymu atlieka individualią veiklą 

vykdantis vairuotojas, tačiau tarp jų sudarytos sutarties nuostatos ar faktinis sutarties atlikimo būdas 

suponuoja, kad iš esmės ši sutartis turi daugiau darbo sutarčiai būdingų nuostatų (pvz. pervežimas 

yra atliekamas Užsakovui priklausančia transporto priemone, vairuotojas teikia paslaugas ilgą laiką 

vadovaujamas Užsakovo ir t. t.), prancūzų kontrolės institucijos gali pripažinti, kad šiam vairuotojui 

turi būti taikomos „Loi Macron“ nuostatos, nes tarp šalių de facto susiklostė darbo santykiai.

Pagal galiojantį Prancūzijos teisinį reguliavimą individualią veiklą vykdančio asmens statusas neturi 

būti patvirtintas jokiais dokumentais. Šios aplinkybės taip pat nereikia atskirai deklaruoti Prancūzijos 

institucijoms. Individualią veiklą vykdantys asmenys neturi pareigos rengti ir teikti dokumentus, 

patvirtinančius jų teisinį statusą. Pastarasis gali būti patvirtintas tik dokumentais, įtvirtintais juridinių 

asmenų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei transporto srities teisės aktuose.

Praktikoje: atliekant pervežimus Prancūzijos teritorijoje rekomenduojame turėti su savimi (vairuotojo 

kabinoje) žemiau nurodytus dokumentus:

DĖMESIO! „Loi Macron“ nuostatos yra taikomos bendrovėms, neturinčioms 

buveinės Prancūzijos teritorijoje ir teikiančioms transportavimo sausumos 

keliais paslaugas bei įdarbinimo paslaugas, komandiruojančioms darbuotojus 

atlikti darbo funkcijas šioje valstybėje, nepriklausomai nuo to, kokia yra 

transporto priemonės masė. 
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pažymą, kad asmuo vykdo individualią veiklą, kurioje būtų nurodytos atitinkamos Lietuvos 

teisės normos - prancūzų kalba

ir/arba

Mokesčių mokėtojų registro išrašą, individualios veiklos pažymą.

Pagal „Loi Macron“ nuostatas lietuvių transporto bendrovėms, atliekančioms pervežimus Prancūzijoje, 

nustatytos žemiau išvardintos pareigos:

pareiga mokėti minimalų atlyginimą (SMIC), kurio dydis siekia mažiausiai 9,76 EUR neatskaičius 

mokesčių už darbo valandą Prancūzijos teritorijoje,

pareiga skirti Prancūzijos teritorijoje atstovą, turintį prancūzišką telefono numerį bei gerai 

kalbantį prancūzų kalba, 

pareiga deklaruoti kiekvieno vairuotojo komandiravimo faktą,

pareiga duoti vairuotojui reikiamus dokumentus,

pareiga saugoti su komandiravimu susijusią dokumentaciją.

Minimalus atlyginimas

Nustatant pareigą mokėti minimalų atlyginimą į Prancūzijos teritoriją komandiruojamiems darbuotojams 

siekta užtikrinti jiems tokias pačias teises, kokias turi tokio pat pobūdžio darbą atliekantys prancūzų 

darbuotojai. Dėl nurodyto darbo sutartyje nurodytas atlyginimas (perskaičiavus į valandinius įkainius) 

negali būti mažesnis nei Prancūzijoje nustatytas minimalus atlyginimas. Tuo pat metu transporto 

sektoriaus kolektyvinė sutartis, taikoma ir Lietuvos vežėjų atžvilgiu, leidžia taikyti suderėtą minimalaus 

atlyginimo dydį tik tuo atveju, kai jis yra didesnis nei Prancūzijoje įtvirtintas minimalaus atlyginimo 

dydis.

Minimalaus atlyginimo įkainių dydžiai Prancūzijos teritorijoje skiriasi priklausomai nuo transporto 

priemonės, kuria vairuotojas – darbuotojas atlieka pervežimą, rūšies (priklausomai nuo leistinos 

maksimalios masės), konkretaus darbuotojo kvalifikacijos, darbo stažo konkrečioje darbovietėje, 
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o taip pat nuo to, ar transportavimo paslaugos yra teikiamos nedarbo dienomis ar sekmadieniais.

Automobilių kelių transporto srityje dirbantiems asmenims taikomi valandinio darbo 

užmokesčio dydžiai 2017 m. sausio 1 d.

Šalies automobilių kelių transporto sektoriaus ir jam artimų sričių darbuotojų kolektyvinė 

sutartis

KROVINIŲ PERVEŽIMO SRITYJE DIRBANTYS ASMENYS
2015 m. lapkričio 3 d. kolektyvinė sutartis ; décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016

Pagrindiniai valandiniai įkainiai eurais, taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.

Grupė Koeficientas Valandinis įkainis

3 bis Transporto priemonių, 

kurių maksimali 

leistinoji masė 

neviršija 3,5 tonų, 

vairuotojai

118M 9,76 €

4 Krovininių transporto 

priemonių, kurių 

maksimali leistinoji 

masė svyruoja nuo 

3,5 tonų iki 11 tonų, 

vairuotojai

120M 9,76 €

5 Krovininių transporto 

priemonių, kurių 

maksimali leistinoji 

masė svyruoja nuo 

11 tonų iki 19 tonų, 

vairuotojai

128M 9,76 €

6 Krovininių transporto 

priemonių, kurių 

maksimali leistinoji 

masė viršija 19 tonų, 

vairuotojai

138M 9,76 €

7 Aukštos kvalifikacijos 

krovininių transporto 

priemonių vairuotojai

150M 10,00 €
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Patariame atkreipti ypatingą dėmesį į po lentele esančius užrašus, keičiančius bendrąsias minimalaus 

atlyginimo dydį nustatančias taisykles ir nustatančius darbdaviui, esant išvardintoms aplinkybėms, 

reikalavimą mokėti didesnio dydžio minimalų atlyginimą. Reikėtų nepamiršti, kad vairuotojui yra 

nustatyta pareiga turėti kabinoje darbo sutartį, o viena iš daugelio aplinkybių, į kurias reikėtų atsižvelgti 

prieš komandiruojant vairuotoją į šią šalį, tai darbo sutarties sudarymo data. Tai reiškia, kad kontrolės 

institucija turi realią galimybę patikrinti ar darbdavys teisingai nurodė darbuotojo atlyginimo dydį ir ar 

jis atsižvelgė į darbuotojo stažą jo bendrovėje. Tuo tarpu darbdavys negali nenurodyti pastarosios 

aplinkybės, nes tokiu būdu jis de facto pažeistų minimalų atlyginimą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus, už ką kontrolės institucija gali skirti jam baudą.

Panašiai kaip ir Vokietijos atveju, darbdavys gali pasirinkti būdą kaip sumokėti darbuotojui Prancūzijoje 

nustatytą minimalų atlyginimą. Leidžiama tiek papildyti šiuo dydžiu pagrindinį atlyginimą tokiu 

būdu, kad vairuotojui būtų išmokėta suma, gautina padauginus Prancūzijos teritorijoje jo išdirbtas 

valandas iš valandinio įkainio, kaip ir jos įtraukimas į darbo sutartyje nurodytas vienkartines išmokas. 

Pastaruoju atveju darbdavys turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodoma kuri atlyginimo dalis atitinka 

išlaidų už nakvynę grąžinimą, kuri – maistpinigius ir kuri, jei tai aktualu – vairuotojo nuvažiavimo 

kaštus. Darbdavys atsako už pateiktų duomenų teisingumą.

Šalies kolektyvinės sutarties nuostatos įtvirtina automobilių keliais prekių ir asmenų 

transportavimą vykdančių darbuotojų teisę į garantuojamo sutartyje nustatyto atlyginimo 

padidinimą žemiau nurodytomis sąlygomis: + 2proc., + 4proc., + 6 proc. ir + 8 proc. už 

darbo stažą konkrečioje darbovietėje, išdirbus atitinkamai 2, 5, 10 ir 15 metų.

Detalią darbo pareigų klasifikaciją pagal grupes, kurios pagrindu galėsite nustatyti koks koeficientas 

yra taikomas konkrečiam darbuotojui jo komandiravimo į Prancūziją metu, galite rasti legifrance 

interneto tinklalapyje, adresu https://www.legifrance.gouv.fr

SVARBU!: Reikėtų nepamiršti, kad Prancūzijoje, skirtingai nei Vokietijoje, visos 

išmokos, mokamos darbuotojams kaip išlaidų už nuvažiavimo, apgyvendinimo 

kaštų atlyginimas ar maistpinigiai yra priskiriamos prie vienkartinių išmokų. 

Jos nėra laikomos darbo užmokesčiu ir nėra įskaitomos į minimalų atlyginimą. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38C5E904.tpdjo16v_2?idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&categorieLien=id
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Prancūzijoje galiojantys valandiniai įkainiai yra taikomi tik darbui, kurį darbuotojas atlieka Prancūzijos 

teritorijoje. Nėra jokių specialių taisyklių, nustatančių komandiravimo pradžios ir pabaigos datą ir 

laiką (įvažiavimą į Prancūzijos teritoriją ir išvažiavimą iš jos). Darbdavys nustato savo darbuotojo 

darbo laiko Prancūzijos teritorijoje trukmę naudodamasis visomis jam prieinamomis priemonėmis.

Apibendrinant, analizuojant ar yra laikomasi Prancūzijoje galiojančių minimalaus atlyginimo mokėjimą 

reglamentuojančių teisės normų, prie lietuvių vežėjo darbuotojui mokamo atlyginimo (neatskaičius 

mokesčių) komponentų, priskiriama:

pagrindinis atlyginimas,

atlyginimas už viršvalandžius,

priedai prie atlyginimo (pavyzdžiui, priedas už darbo stažą),

 su komandiravimu susijusios premijos (pavyzdžiui, dėl išsiskyrimo, susijusios su apsigyvendinimu 

kitoje šalyje),

nepiniginio pobūdžio priemonės. 

Atlyginimas turi būti mokamas kartą per mėnesį, vėliausiai iki paskutinės mėnesio, einančio po 

atsiskaitomojo mėnesio, darbo dienos.

SVARBU!: Kilus įtarimams, kad Prancūzijos teritorijoje praleistų darbo valandų 

skaičius buvo sumažintas, tokią aplinkybę pagrindžiančius įrodymus turi 

pateikti kontrolės institucijos. Tuo tarpu darbdavys šioje situacijoje turi teisę 

pateikti prieštaravimą dėl jam pareikštų pretenzijų, naudodamasis aukščiau 

nurodytomis priemonėmis.

SVARBU!:  kontrolės metu kompetentingas organas gali pareikalauti iš darbdavio 

pateikti buhalterinius dokumentus, nurodančius kokiu būdu šioje bendrovėje 

yra atsiskaitoma su konkrečiu vairuotoju sumokant jam priklausantį minimalų 

atlyginimą, pavyzdžiui, į prancūzų kalbą išversti atsiskaitymo lapeliai.

1
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Atstovas Prancūzijoje – kas gali juo būti?

Kiekvienas kitoje ES valstybėje buveinę turintis darbdavys, komandiruojantis savo darbuotojus 

į Prancūzijos teritoriją, turi pareigą paskirti atstovą Prancūzijoje. Atstovas atlieka tarpininkavimo 

funkcijas tarp Prancūzijos kontrolės organų, vykdančių priežiūrą ar tinkamai laikomasi teisės aktų 

reikalavimų, ir transporto bendrovės.

Atstovu gali būti bet kuris darbdavio pasirinktas fizinis ar juridinis asmuo, nuolat gyvenantis Prancūzijoje 

ar turintis šioje šalyje buveinę, priklausančią ar nepriklausančią bendrovei, ir turintis funkcijų atlikimui 

reikalingą kompetenciją.

Iš esmės, atstovo paskyrimo būdas nėra griežtai reglamentuojamas. Jokios teisės normos 

nereglamentuoja, kokias sąlygas turi atitikti su atstovu sudaryta sutartis. Atlyginimo už šio asmens 

teikiamas paslaugas dydis taip pat patenka į sutarties laisvės principo apimtį. Svarbu paminėti, kad 

atstovui nevykdant jam priskirtų funkcijų, jam kyla civilinė atsakomybė prieš jį paskyrusį asmenį. Tai 

savo ruožtu lemia, kad atstovui netinkamai vykdant savo pareigas, Prancūzijos kontrolės institucijoms 

atsakyti privalės transporto bendrovė. Todėl svarbu atstovu paskirti kompetentingą ir atsakingą 

asmenį.

Kiekvieno atstovo pagrindiniu uždaviniu yra atsakymų teikimas į visus kontrolės institucijų paklausimus. 

Atstovas taip pat privalo turėti atitinkamus dokumentus, pirmiausia, ataskaitas apie darbuotojams 

išmokėtus atlyginimus už komandiravimo laikotarpius, sutartį ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo 

paskyrimo konkrečios bendrovės atstovu faktą bei kolektyvinės sutarties, taikomos komandiruotam 

darbuotojui, pavadinimą. Vadovaujantis Prancūzijos vyriausybės nurodymais, atstovas privalo saugoti 

šiuos dokumentus savo gyvenamojoje vietoje arba jį paskyrusios bendrovės buveinėje, kad kontrolės 

institucijai pateikus paklausimą jis galėtų nedelsiant pateikti informatyvų atsakymą. Patartina, kad 

nurodyti dokumentai būtų paruošti iš anksto, o ne gavus kontrolės institucijos paklausimą. Leidžiama 

teikti dokumentus elektroninėmis priemonėmis. Tokiais atvejais jie turėtų būti parengti visuotinai 

naudojamu formatu (pvz., PDF).

SVARBU!: Jokie teisės aktai nenustato draudimo laisvai keisti atstovą. Vis dėlto 

reikėtų nepamiršti, kad tokiu atveju kiekvienam prieš tai paskirtam atstovui 

išlieka pareiga ir kompetencija tų komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, kurie 

buvo komandiruoti į Prancūzijos teritoriją jo funkcijų vykdymo metu bei per 18 

mėnesių nuo to momento, kai atstovas nustojo eiti savo pareigas. Praktikoje 

tai reiškia, kad toks atstovas visą šį laikotarpį turi būti pasiruošęs pateikti 

atsakymus į kontrolės institucijų paklausimus
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Komandiravimo deklaravimas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. kiekvienas transporto srityje veikiantis verslininkas privalo deklaruoti 

komandiruojamus darbuotojus naudodamasis SIPSI sistema, prieinama interneto tinklalapyje 

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Iš esmės, šią pareigą turi konkrečios bendrovės vadovas, tuo tarpu 

komandiruojant darbuotoją iš tos pačios kapitalo grupės arba tuo atveju, jei laikinus darbuotojus 

teikia įdarbinimo agentūra – taip pat ir bendrovės, besinaudojančios konkretaus komandiruojamo 

darbuotojo paslaugomis Prancūzijos teritorijoje, vadovas.

Būtina deklaruoti kiekvieną komandiruojamą darbuotoją, prieš jam pradedant teikti pirmąją 

transportavimo paslaugą, nepriklausomai nuo šios paslaugos rūšies. Deklaravimas galioja darbdavio 

nurodytą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai, suprantami kaip tęstinis, nepertraukiamas 

laiko tarpas tarp dviejų datų, atitinkantis iš eilės einančius šešis kalendorinius mėnesius. Skirtingai 

nei Vokietijoje, Prancūzijoje deklaruojamas tik darbdavio nustatytas laikotarpis, o ne apibrėžtas 

operacijų skaičius.

Popierinį deklaracijos variantą reikia atiduoti vairuotojui ir jis turi saugoti šį dokumentą transporto 

priemonės kabinoje, kad kontrolės metu vairuotojas galėtų pateikti šį dokumentą kontrolės institucijai. 

Reikėtų nepamiršti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. Prancūzijos teritorijoje bendrovės paskirtas atstovas 

nebeturi pareigos saugoti šios deklaracijos kopiją savo kontoroje.

SVARBU!: komandiravimo deklaracijoje esantis laukelis, į kurį reikia įrašyti 

bendrovei suteiktą nacionalinio transporto bendrovių elektroninio registro 

numerį yra pildomas tik tuo atveju, jei transporto paslaugos yra teikiamos 

naudojant transporto priemones, kurių maksimali leistinoji masė viršija 3,5 

tonos. Atsižvelgiant į tai, kad tokio tipo registras atsiras tik 2017 m. lapkričio 30 

d., iki to laiko šiame laukelyje reikia įrašyti transporto licencijos, suteikiančios 

teisę atlikti tarptautinius pervežimus, numerį.
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Su dokumentais susijusios pareigos

Savo darbuotojus darbui į Prancūzijos teritoriją komandiruojantis darbdavys turi pareigą saugoti visus 

su darbuotojo įdarbinimu susijusius dokumentus, be kita ko, ir susijusius su darbo funkcijų atlikimu 

šios šalies teritorijoje. Ši pareiga yra glaudžiai susijusi su reikalavimu nedelsiant teikti informaciją 

patikrinimo metu, kas savo ruožtu būtų neįmanoma, jei tokio pobūdžio dokumentai būtų rengiami 

tik gavus kontrolės institucijų paklausimą.

Darbdavys privalo pasirūpinti, kad vairuotojas turėtų kabinoje žemiau išvardintus dokumentus:

darbo sutartį – nėra reikalaujama turėti jos vertimo į prancūzų kalbą išskyrus atvejus, jei 

komandiravimas vyksta bendrovės viduje arba per įdarbinimo agentūrą,

deklaraciją apie komandiravimą,

SVARBU: nuo 2017 m. balandžio 1 d. taip pat reikalaujama turėti dokumentą, patvirtinantį, 

kad asmuo yra draustas socialiniu draudimu Lietuvos Respublikoje.

Vairuotojas kabinoje taip pat gali turėti atstovo paskyrimo akto kopiją, tačiau šio dokumento turėjimas 

nėra privalomas. Pagal teisės aktų reikalavimus tokio akto kopiją turi turėti atstovas ir jį paskyręs 

vežėjas.

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. visi į Prancūzijos teritoriją komandiruoti darbuotojai, o taip pat visi 

individualią veiklą vykdantys asmenys, kuriems yra taikoma kitos ES valstybės narės teisė arba jų 

darbdavys ar atstovas Prancūzijoje, patikrinimo metu privalo pateikti kontroliuojančiai institucijai 

pažymėjimą dėl taikytinos teisės taikymo (socialinės apsaugos srityje). Darbuotojui, darbdaviui ar 

atstovui Prancūzijoje nepateikus šio dokumento, kontrolės institucija turi teisę skirti baudą. Todėl 

patariame kreiptis į kompetentingą instituciją dėl tokios pažymos išdavimo konkrečiam vairuotojui 

dar iki šiam pradedant atlikti pervežimą Prancūzijos teritorijoje.

Dokumentą, apie kurį yra kalbama aukščiau, darbdavio, darbuotojo ar individualią veiklą vykdančio 

asmens prašymu išduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (toliau – ir SoDra). Prašymą 

reikėtų pateikti teritoriniam SoDros skyriui arba per interneto tinklalapį. https://gyventojai.sodra.lt/

sodra-login/index

Prašymo dėl A1 pažymos apie taikytiną teisę išdavimo pavyzdį galima atsisiųsti iš interneto tinklalapio:

http://www.sodra.lt
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http://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams/dirbantiems-uzsienyje
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Kalbant apie su dokumentais susijusias darbdavio pareigas reikėtų paminėti ir reikalavimą perduoti 

tam tikrus dokumentus atstovui Prancūzijoje, kuris, kaip jau minėta anksčiau, kompetentingoms 

kontrolės institucijoms pareikalavus, privalo pateikti reikiamus dokumentus ir atsakyti į jų paklausimus. 

Atstovui reikia perduoti žemiau išvardintus dokumentus:

darbuotojo darbo užmokesčio ataskaitas komandiravimo laikotarpiu – arba bet kokie kiti 

dokumentai, kuriuose yra nurodyta detali informacija apie darbuotojui taikomą valandinio 

atlyginimo dydį neatskaičius mokesčių, jo darbo valandas (išskiriant viršvalandžius), atostogas 

ir laisvas nuo darbo dienas bei atskiras atlyginimo dalis,

dokumentą, patvirtinantį faktinį atlyginimo išmokėjimą – pavyzdžiui bankinio pavedimo 

patvirtinimą arba darbuotojo rašytinį patvirtinimą apie pinigų gavimą,

 dokumentą, nurodantį komandiruotam darbuotojui taikomos kolektyvinės sutarties pavadinimą,

atstovo paskyrimo akto kopiją – prancūzų kalba. 

 

Baudos

Visos Prancūzijos teisės aktuose numatytos sankcijos už juose numatytų pareigų neatlikimą arba 

netinkamą atlikimą yra skiriamos darbdaviui, o ne vairuotojui. Už dėl paskirto atstovo veiksmų 

padarytus pažeidimus, santykiuose su kontrolės institucijomis, materialinė atsakomybė taip pat 

visais atvejais atitenka darbdaviui.

SVARBU!: tuo atveju jei transporto užsakymas turi būti atliktas tuo laikotarpiu, 

kai vairuotojui dar nėra išduota minėta pažyma, vienintelis būdas išvengti 

baudos už šį pažeidimą – pateikti įrodymus apie kreipimąsi į SodRą dėl 

tokios pažymos išdavimo (pvz. prašymo kopiją kartu su įrodymu, kad jis 

buvo išsiųstas SoDrai registruotu laišku) ir įrodymus, kad prašymo pagrindu 

išduota pažyma bus pateikta kontrolės institucijai per 2 mėnesių laikotarpį 

nuo patikrinimo dienos.
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baudžiamosios sankcijos:

    3 kategorijos bauda – maksimalus dydis 450 EUR, už darbo sutarties neturėjimą transporto 

priemonės kabinoje,

   4 kategorijos bauda – maksimalus dydis 750 EUR, už komandiravimo deklaracijos 

neturėjimą vairuotojo kabinoje arba pateiktą komandiravimo deklaraciją, neatitinkančią 

teisės aktų reikalavimų,

   5 kategorijos bauda – maksimalus dydis 1500 EUR, už teisės aktų numatyto minimalaus 

atlyginimo arba minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio neišmokėjimą,

administracinės nuobaudos:

  maksimalus dydis 2000 EUR, už minimalaus atlyginimo, įtvirtinto teisės aktuose ar 

kolektyvinėje sutartyje, neišmokėjimą,

  maksimalus dydis 2000 EUR už kiekvieną darbuotoją (4000 EUR jei pažeidimas yra 

pakartotinis) už darbdavio pareigos deklaruoti komandiravimą ar paskirti atstovą Prancūzijoje 

pažeidimą. Bendra paskirtos baudos suma negali viršyti 500.000 EUR,

  laikinas ekonominės veiklos Prancūzijos teritorijoje uždraudimas – vieno mėnesio 

laikotarpiui, neištaisius konstatuoto sunkaus teisės aktų, reglamentuojančių minimalaus 

atlyginimo mokėjimą, pažeidimo. Už ekonominės veiklos draudimo nesilaikymą darbdaviui 

gali būti skirta administracinė nuobauda, kurios maksimalus dydis gali siekti 10.000 EUR 

už kiekvieną darbuotoją. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad toks veiklos uždraudimas gali būti 

taikomas tik prieš tai paraginus bendrovę nustoti daryti pažeidimus.

  

Papildomai, už aukščiau nurodymo SoDros išduodamo A1 pažymėjimo neturėjimą Prancūzijos teisės 

aktuose yra numatyta piniginė bauda, lygi mėnesinės socialinio draudimo įmokos sumai. Nustačius 

pakartotinį šios prievolės nevykdymo faktą per dvejų metų laikotarpį nuo pirmos baudos skyrimo, 

skiriama dviguba bauda.

1
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SVARBU!: 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji teisės aktai, reglamentuojantys 

Prancūzijos teritorijoje transporto paslaugų teikimą automobilių keliais. Šiuose 

teisės aktuose yra įtvirtinama prievolė mokėti už elektroninę SIPSI sistemą, 

naudojamą teikti deklaracijoms apie komandiruojamus darbuotojus. Mokesčio 

dydis turėtų siekti 40 EUR už kiekvieną komandiruojamą darbuotoją. Tai 

reiškia, kad darbdavys turės patirti papildomų išlaidų, susijusių su darbuotojų 

komandiravimu, nuo to momento, kai jis užpildys deklaraciją per internetinę 

sistemą.

Autoriai:

Natalia Wojciechowska
Translawyers Widuch i Wspólnicy Sp. k. teisininkė

kontakt@translawyers.eu   tel: +48 71 733 37 06



19 Vadovas: Minimalus atlyginimas Europoje – viskas, ką turi žinoti vežėjas

III. ITALIJA

Pagrindinis teisės aktas, nustatantis Italijos teritorijoje transporto paslaugas teikiančių vežėjų teises 

ir pareigas, tai įstatymo galią turintis 2016 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 136, įgyvendinantis direktyvą 

96/71/EB Dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo srityje, keičiančią Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB („nutarimas dėl IMI”), 

Valstybinis teisės aktų dienraštis Nr. 169 , 2017 m. liepos 21 d., (toliau – Nutarimas), įsigaliojęs 2017 m. 

liepos 22 d. Taip pat reikėtų atsižvelgti į 2016 m. spalio 26 d. dekretą, įsigaliojusį 2016 m. gruodžio 

27 d., reglamentuojantį darbuotojų komandiravimo deklaracijų teikimo būdą, bei 2017 m. birželio 

24 d. įsigaliojusius naujausius Nutarimo pakeitimus, susijusius tiek su pačiu komandiravimu, tiek su 

pareigomis turėti atitinkamus dokumentus transporto priemonės kabinoje.

Pagrindinis skirtumas, apibūdinantis minimalaus atlyginimo reikalavimus Italijos teritorijoje nustatančius 

teisės aktus, tai šių teisės aktų galiojimo apimtis. Bent jau kol kas jų taikymo apimtis yra pastebimai 

susiaurinta ir panašu, kad vežėjų naudai. Reikėtų nepamiršti, kad tiek pagal aukščiau minėto Nutarimo 

nuostatas, tiek pagal jų vėlesnę interpretaciją, pateiktą Darbo ir socialinių reikalų ministerijos (2016 

m. gruodžio 22 d. įsakymas), iki tol, kol bus aiškiai ir vienareikšmiškai išaiškinta kokias transporto 

operacijas atliekantiems darbuotojams yra taikomi minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojantys 

Italijos teisės aktai, šiuose aktuose nustatytos prievolės galioja tik tiems vežėjams, kurie siunčia 

savo darbuotojus į Prancūzijos teritoriją tik kabotažo operacijų vykdymui. Tai reiškia, kad šios teisės 

normos nėra taikomos nei tarptautiniams pervežimams kai pakrovimas ar iškrovimas vyksta Italijos 

teritorijoje, nei tranzitiniams pervežimams.

Pagal bendrą taisyklę, Italijos teisės aktai dėl minimalaus atlyginimo yra taikomi tik pagal darbo 

sutartį dirbančių darbuotojų atžvilgiu. Vis dėlto problemų kelia situacijos, kai kabotažo pervežimus 

atlieka individualią veiklą vykdantys asmenys ir asmenys, teikiantys šias paslaugas sudarytų civilinių 

sutarčių pagrindu. Nei Nutarimas, nei jį įgyvendinantys aktai nepaneigia abejonių, susijusių su šių 

asmenų teisiniu statusu, ypač kalbant apie būtinybę laikytis reikalavimų mokėti jiems privalomą 

minimalų atlyginimą. Vis dėlto, atsižvelgiant į šį klausimą reglamentuojančių prancūzų ir vokiečių 

teisės aktų tekstą, panašu, kad labiausiai tikėtina, jog visų kabotažo paslaugas Italijos teritorijoje 

teikiančių asmenų teisinis statusas, nepriklausomai nuo su vežėju juos siejančių teisinių santykių, 

yra vienodas. 



20 Vadovas: Minimalus atlyginimas Europoje – viskas, ką turi žinoti vežėjas

Praktikoje: iki to laiko, kol Italijos valdžios institucijos paskelbs oficialią poziciją dėl minimalaus 

atlyginimo mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų galiojimo individualią veiklą vykdančių asmenų 

ir pagal civilines sutartis dirbančių asmenų atžvilgiu, patariame pastarųjų kategorijų asmenims 

laikytis itališkų teisės aktų reikalavimų. Tai leis minimalizuoti piniginės baudos skyrimo riziką Italijos 

teritorijoje atliekamo patikrinimo metu.

Prie pagrindinių darbdavio, komandiruojančio darbuotoją atlikti kabotažo pervežimą Italijos teritorijoje, 

pareigų priskiriamos šios pareigos:

pareiga deklaruoti komandiravimą,

pareiga parengti ir saugoti reikalaujamus dokumentus,

pareiga paskirti atstovą,

pareiga mokėti minimalų atlyginimą.

Pareiga deklaruoti komandiravimą

Pirmoji aukščiau nurodytame Nutarime nustatyta administracinė pareiga darbdaviams, tai tinkamas 

Italijos darbo ir socialinių reikalų ministerijos informavimas apie darbuotojo komandiravimą į šios šalies 

teritoriją. Nuo 2017 m. kovo 1 d. deklaravimas turi būti atliekamas naudojantis sistema Cliclavoro, 

kurią galima rasti šiame interneto tinklalapyje:

www.cliclavoro.gov.it

Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki komandiravimo laikotarpio pradžios, 

o informaciją apie pakeitimus būtina pateikti per 5 dienas. 

SVARBU!: Italijos teisės aktai taikomi ir kabotažo pervežimams, atliekamiems 

naudojant transporto priemones, kurių maksimali leistinoji masė nesiekia 3,5 

tonų.
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Pareiga rengti ir saugoti dokumentus

Komandiravimo laikotarpiu ir 2 metų laikotarpiu nuo darbo santykių nutraukimo momento darbdavys 

privalo saugoti žemiau išvardintus dokumentus bei jų kopijas, išverstas į italų kalbą:

darbo sutartis;

atlyginimo lapelis;

darbo kortelė, kurioje yra informacija apie darbo dienos pradžią, pabaigą ir darbo dienos 
trukmę (vairuotojo darbo įrašas);

atlyginimo išmokėjimą patvirtinantys dokumentai;

oficialus pranešimas apie darbo santykių sukūrimą arba kitas lygiavertis dokumentas (pvz. 
pranešimas SoDrai);

socialinio draudimo pažyma.

Taip pat reikėtų saugoti visas darbuotojų komandiravimo deklaracijas. Visų dokumentų turėjimas 

turėtų užtikrinti teigiamą Italijos teritorijoje atliekamų patikrinimų rezultatą ir apsaugoti nuo būtinybės 

mokėti dideles pinigines baudas.

Pareiga paskirti atstovą

Taip pat reikėtų nepamiršti apie būtinybę paskirti buveinę Italijos teritorijoje turintį atstovą, kuris 

ne tik tarpininkaus bendraujant su kontrolės institucijomis, bet ir bus atsakingas už su darbuotojų 

komandiravimu susijusių dokumentų judėjimą. Be kita ko, jis turi turėti galiojančias kiekvieno 

darbuotojo komandiravimo deklaracijas. Pareigos paskirti atstovą pažeidimas gali nulemti, kad 

kontrolės institucijos nuspręs, kad faktinė darbuotoją komandiruojančios bendrovės buveinės vieta 

tai transporto paslaugų užsakovo buveinės vieta.

SVARBU!: 2017 m. birželio 24 d. įsigaliojo esminiai teisės aktų pakeitimai, įteisinę 

galimybę deklaruoti darbuotojus kartą per 3 mėnesius. Iki tol darbdavys turėjo 

pareigą informuoti Ministeriją apie kiekvieną atskirą Italijos teritorijoje atliekamą 

kabotažo operaciją. Reikėtų pripažinti, kad nurodyti pakeitimai pastebimai 

palengvina darbdaviams komandiravimo procedūrą.
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Pareiga mokėti minimalų atlyginimą

Pagal Nutarimą darbuotoją darbui į Italijos teritoriją komandiruojantis darbdavys (tik kabotažo 

operacijoms vykdyti) privalo darbuotojo atžvilgiu laikytis darbo sąlygų, galiojančių šioje valstybėje. 

Kalbant apie transporto sektorių, šios sąlygos yra nustatytos 2013 m. rugpjūčio 1 d. Logistikos, 

transporto ir ekspedicijos kolektyvinėje sutartyje (toliau – kolektyvinė sutartis). Nurodytą dokumentą 

galima rasti užėjus į šį interneto tinklalapį:

http://www.fedit.it

Šakos kolektyvinėje sutartyje yra išskiriamos darbuotojų kategorijos ir nuo šių kategorijų priklauso 

darbuotojui mokėtino minimalaus atlyginimo dydis. Italijos teritorijoje kabotažo pervežimus atliekantiems 

Lietuvos vežėjams daugiausiai įtakos turi „kategorija 3 Super” - taikoma krovininių automobilių, kurių 

leistinoji masė viršija 80 tonų, vairuotojams, ir „kategorija 3” - taikoma krovininių automobilių, kurių 

leistinoji masė neviršija 80 tonų, vairuotojams.

Minimalaus atlyginimo įkainiai yra įtvirtinti kolektyvinės sutarties 54 straipsnyje ir nesikeičia nuo 2015 

m. sausio 1 d. 3 kategorijos darbuotojams minimalaus mėnesinio atlyginimo dydis siekia 1.598,78 Eur, 

o 3 Super kategorijos darbuotojams - 1.642,37 Eur. Siekiant tinkamai nustatyti darbuotojui mokėtino 

darbo užmokesčio už Italijos teritorijoje praleistą laiką dydį, reikia perskaičiuoti aukščiau nurodytus 

dydžius į valandinį atlyginimą.

 

Vadovaujantis kolektyvinės sutarties 5 skyriaus 73 straipsniu, minimalus valandinis įkainis sudaro 

1/168 mėnesio atlyginimo dalį. Vadovaujantis aukščiau išdėstytu, 3 kategorijos darbuotojų atveju 

šis įkainis yra 9,52 Eur, o 3 Super kategorijos darbuotojų - 9,78 Eur. Valandinių įkainių dydžiai yra 

nurodyti neatskaičius mokesčių.

Aukščiau nurodyti teisės aktai teisiškai nereguliuoja minimalaus atlyginimo mokėjimo klausimo, 

skirtingai nei vokiečių ar prancūzų teisės aktai. Iki to laiko, kol šiuo klausimu bus pateikti oficialūs 

SVARBU!: 2017 m. birželio 24 d. priimti pakeitimai numato, kad kabotažo 

operacijas Italijos teritorijoje komandiruotas atlikti darbuotojas privalo turėti 

transporto priemonės kabinoje darbo sutartį, komandiravimo deklaraciją bei 

pažymą apie per deklaracijoje nurodytą laikotarpį išmokėtą darbo užmokestį. 

Visi šie dokumentai turi būti išversti į italų kalbą ir pateikti kontrolės institucijoms 

jų reikalavimu.

http://www.fedit.it/fedit/attachments/article/136/Testo%20Unico%20CCNL%20Logistica,%20Trasporto%20Merci%20e%20Spedizione.pdf
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valdžios institucijų nurodymai, rekomenduojame mokėti už darbą Italijos teritorijoje privalomą 

minimalų atlyginimą tiek pagal darbo sutartį dirbantiems asmenimis, teik asmenimis, teikiantiems 

transporto paslaugas kitos sutarties pagrindu. Atlyginimas turėtų būti mokamas šiose sutartyse 

numatytais terminais.

Baudos

Nutarime yra numatytos pakankamai griežtos piniginės baudos už pareigų, susijusių su darbuotojų 

komandiravimu darbui į Italijos teritoriją, pažeidimu:

už informavimo pareigos pažeidimą, kuris pasireiškia komandiruojamo darbuotojo nedeklaravimu 

– nuo 150 iki 500 Eur už kiekvieną darbuotoją.

už reikalaujamų dokumentų neturėjimą transporto priemonėje arba neteisingą informaciją, 

nurodytą šiuose dokumentuose – nuo 1.000 iki 10.000 Eur,

už pareigos parengti ir saugoti dokumentus, nurodytus Nutarimo 3 a) skyriaus 10 straipsnyje, 

nesilaikymą – nuo 500 iki 3.000 Eur, už kiekvieną darbuotoją;

už nesilaikymą pareigos paskirti atstovą komunikacijai su italų valdžios institucijomis dokumentų 

teikimo ir atsiėmimo srityse, o taip pat atstovo kontaktams su socialiniais partneriais - nuo 

2.000 iki 6.000 Eur.

Pažymėtina, kad 1 ir 2 punkte nurodytų baudų dydžiai negali viršyti 150.000 Eur.
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Autoriai:

Natalia Wojciechowska
Translawyers Widuch i Wspólnicy Sp. k. teisininkė

kontakt@translawyers.eu   tel: +48 71 733 37 06
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IV. AUSTRIJA

Nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus atlyginimo ir socialinio dempingo prevencijos įstatymui – LSD – 

BG, prekių ir asmenų pervežimu į Austrijos teritoriją užsiimančioms transporto bendrovėms atsirado 

pareiga laikytis reikalavimų dėl minimalaus atlyginimo mokėjimo ir kitų su darbuotojų komandiravimu 

susijusių reikalavimų. Minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai taikomi šiais 

atvejais:

   tarptautinis transportas (pakrovimas ar iškrovimas Austrijos teritorijoje / keleivių įlaipinimas ar 

išlaipinimas Austrijos teritorijoje),

   kabotažas (pakrovimas ir iškrovimas Austrijos teritorijoje / keleivių įlaipinimas ir išlaipinimas 

Austrijos teritorijoje).

Individualią veiklą vykdantis darbuotojas (t. y. kai savininkas, kurio vardu yra užregistruota bendrovė, 

pats dirba ir vykdo užsakymus) neturi prievolės registruotis kaip komandiruojamas darbuotojas.

Vien leidimų vykdyti individualią veiklą nepakanka (§2 Abs. 1 LSD-BG).

Didžiausią reikšmę nustatant ar konkrečiu atveju susiklosto darbo santykiai, turi faktiniai ekonominiai 

santykiai tarp bendrovės ir paslaugų teikėjo (vairuotojo). Tokiais atvejais reikia nustatyti, kas moka 

už paslaugą teikiantį asmenį (vairuotoją) socialines įmokas, ar bendrovė užsakovė moka kokius 

nors mokesčius nuo vairuotojui mokamo atlyginimo, ar paslaugas teikiantis vairuotojas turi vieną 

ar daugiau užsakovų (bendrovių) ir kam tenka ekonominė rizika, pvz., kam priklauso transporto 

DĖMĖSIO!!! Jei santykyje dominuoja ekonominė ar asmeninė tiesiogiai darbą 

atliekančio asmens (vieno asmens bendrovė be darbuotojų, pvz., individualią 

veiklą vykdantis vairuotojas) priklausomybė nuo užsakymą pateikusios 

bendrovės, tokia veikla nelaikoma nepriklausoma. Tokiu atveju priklausomybė 

yra panaši į esančią darbo santykiuose – tarp darbuotojo ir darbdavio, ir todėl 

tokiais atvejais būtina deklaruoti komandiravimą.



25 Vadovas: Minimalus atlyginimas Europoje – viskas, ką turi žinoti vežėjas

IV. AUSTRIJA

paslaugų teikimo priemonės (kas yra vilkiko savininkas).

Minimalų atlyginimą reglamentuojantys teisės aktai netaikomi šiais atvejais:

   prekių ir asmenų tranzitas (Austrijoje nevyksta nei krovinio pakrovimas, nei iškrovimas ir jos 

teritorijoje neįlipa ir neišlipa jokie keleiviai);

     kai pardavėjas / nuomotojas / gamintojas / savininkas pats, per savo darbuotojus, jam priklausančiomis 

(išsinuomotomis / turimomis lizingo sutarties pagrindu) transporto priemonėmis pristato į Austriją 

parduotas / nuomojamas / pagamintas / gamybai skirtas prekes;

   kai įgijėjas / nuomininkas / perdirbėjas / pats, per savo darbuotojus, jam priklausančiomis 

(išsinuomotomis / turimomis lizingo sutarties pagrindu) transporto priemonėmis atsiima iš Austrijos 

įsigytas / išsinuomotas / perdirbimui skirtas prekes;

    turistinės kelionės tuo atveju, jei Austrijoje jokie asmenys neįlipa ir nebaigia savo kelionės.

Darbui Austrijos teritorijoje savo darbuotojus komandiruojančių darb-
davių pareigos:

deklaravimo pareiga (vairuotojo registracija per formuliarą ZKO3-T),

pareiga mokėti minimalų atlyginimą,

pareiga saugoti atitinkamus dokumentus.

Deklaravimo pareiga

Prieš kiekvieną darbuotojo komandiravimą darbui Austrijos teritorijoje (įvažiavimą į Austriją) reikia 

užpildyti ZKO3 formą (visiems sektoriams) arba ZKO3-T formą (transporto sektoriui). Forma pildoma 

elektroniniu būdu, ją galima rasti paspaudus šią nuorodą

https://www4.formularservice.gv.at

Minimalus atlyginimas

Austrijos atveju minimalaus atlyginimo dydžiai įtvirtinti ne įstatyme, o kolektyvinėse sutartyse. Jų 

dydis priklauso nuo tokių veiksnių kaip transporto priemonių dydis, ašių skaičius, vairuotojo darbo 

stažas.
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https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=en
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AUSTRIJA – valandiniai įkainiai Eur kartu su grupių pavadinimas

Grupės pavadinimas

darbo stažas

iki 5 metų 5-10 metų
10-15 
metų

15-20 
metų

daugiau 
nei 20 
metų

krovininių transporto priemonių 
iki 3,5 t vairuotojai

8,49 8,69 8,91 9,12 9,35

transporto priemonių virš 3,5 t su 
maks. 3 ašimis vairuotojai

8,69 8,91 9,12 9,40 9.61

transporto priemonių virš 3,5 t su 
daugiau nei 3 ašimis vairuotojai

8,81 9,01 9,26 9,52 9,74

transporto priemonių sąstatų ir 
sujungtų transporto priemonių 
vairuotojai

8,91 9,12 9,40 9,61 9,83

pavojingus krovinius transportu-
ojantys vairuotojai

9,12 9,40 9,61 9,83 10,05

Kalbant apie darbo užmokesčio elementus, Austrijos pusė nepateikė atskirų paaiškinimų, tačiau 

išanalizavus ES direktyvos nuostatas bei atsižvelgus į kitų šalių praktiką, galima daryti prielaidą, 

kad atlyginimą sudaro:

   pagrindinis atlyginimas,

   išlyginimas iki minimalaus atlyginimo,

   priedai, t. y. piniginė premija už lojalumą, priedai vaikus turintiems darbuotojams,

  lėšos už keliones darbo reikalais, kurios nėra skirtos padengti patirtas išlaidas.

Dokumentų saugojimas

Austrijos teisės aktai nustato vairuotojams pareigą turėti kabinoje dokumentus. Šie dokumentai, tai:

   ZKO3-T komandiravimo deklaracija,

   darbo sutartis (išversta į anglų ar vokiečių kalbą),

   A1 socialinio draudimo pažyma (išduodama SoDros),

   išrašai iš vairuotojų darbo laiką fiksuojančių įrenginių (vairuotojo kortelės, diagramos).
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Kiti dokumentai, t. y. pažymos apie darbo užmokestį, atlyginimo vairuotojui išmokėjimą patvirtinantys 

dokumentai, gali būti laikomi darbdavio buveinėje. Šiuos dokumentus būtina pateikti Austrijos 

valdžios institucijoms patikrinimo atveju.

Baudos

Už žemesnio nei nustatytas minimalaus atlyginimo mokėjimą ir konstatavus neatitikimus buhalteriniuose 

dokumentuose gali būti skirta bauda, kurios dydis siekia iki 10.000 € ( jei pažeidimas yra pakartotinis 

– iki 20.000 €). Jei pažeidimai padaryti dėl daugiau nei 3 darbuotojų atlyginimo, bauda gali siekti 

iki 20.000 € už 1 darbuotoją („recidyvo“ atveju – iki 50.000 €). Už šiuos pažeidimus darbdavys taip 

pat gali būti nubaustas draudimu teikti paslaugas Austrijos teritorijoje.

Už pareigos deklaruoti darbuotojo komandiravimą nevykdymą gresia bauda, kurios dydis gali siekti 

iki 5.000 € už darbuotoją (pakartotinio pažeidimo atveju – iki 10.000 €). Nustačius neatitikimus 

dokumentuose (pvz. A1, leidimas dirbti) gali būti skirta iki 5.000 € bauda už kiekvieną darbuotoją 

(pakartotinio pažeidimo atveju – iki 10.000 €). Už atsisakymą susipažinti su dokumentais ir trukdymą 

atlikti išmokėtų atlyginimų patikrinimą darbdaviui gali būti skirta bauda, kurios dydis gali siekti iki 

10.000 € (pakartotinio pažeidimo atveju – iki 20.000 €).

Autoriai: 

Adam Juniszewski
MaWo Europa vadovas
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Olandijos minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai taikomi šiais atvejais:

   tarptautinis transportas (pakrovimas arba iškrovimas Olandijos teritorijoje),

   kabotažas (pakrovimas ir iškrovimas Olandijos teritorijoje).

Šiuo metu, išskirtinai, galiojantys teisės aktai nėra taikomi tranzito atveju.

pareiga mokėti minimalų atlyginimą,

pareiga paskirti atstovą (vairuotojas turi prievolę turėti su savimi transporto priemonėje anglų 

kalba kalbančio kontaktinio asmens duomenis),

pareiga saugoti atitinkamus dokumentus.

Minimalus atlyginimas

Valandiniai minimalaus atlyginimo dydžiai netaikomi vežėjams, užsiimantiems individualia veikla. Tačiau 

patikrinimo atveju toks asmuo turi įrodyti, kad jis yra vairuojamos transporto priemonės savininkas.

Transporto šakos „kolektyvinė sutarties”, kitaip vadinamos CAO, nuostatos yra taikomos tik Olandijos 

vežėjams ( jos nėra aktualios užsienio vežėjams).

Dėl nurodyto užsienio darbdaviai turi pareigą mokėti minimalius valandinius atlyginimo dydžius, 

apskaičiuotus pagal bendrą Olandijoje nustatytą minimalų atlyginimą.
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V. OLANDIJA
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Pagal Olandijos teisės aktų nuostatas darbo užmokesčio elementus sudaro:

   pagrindinis atlyginimas, nustatytas darbo sutartyje,

   mokėjimai už pamaininį darbą, nereguliarias darbo valandas ir kt.,

   savaitinės ar mėnesinės išmokos nuo bendrovės apyvartos.

Pažymėtina, kad į atlyginimą nėra įskaičiuojami mokėjimai už keliones darbo reikalais ir vairuotojo 

apgyvendinimo išlaidos bei dienpinigiai.

Atstovo paskyrimas

Papildoma užsienio vežėjo pareiga – tai pareiga turėti atstovą. Nesant oficialių išaiškinimų, patariama, 

kad vairuotojas patikrinimo metu sugebėtų nurodyti tokias funkcijas vykdančio asmens vardą, 

pavardę, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. Atstovu gali būti paskirtas vienas iš vežėjo 

darbuotojų, tačiau svarbu, kad toks asmuo gerai mokėtų anglų kalbą.

Komandiravimo deklaravimas

Tikėtina, kad pareiga deklaruoti komandiruojamus darbuotojus atsiras nuo 2018.01.01. Viskas priklauso 

nuo to, kaip greitai bus atlikti elektroninės darbuotojų deklaravimo sistemos kūrimo ir diegimo darbai.

V. OLANDIJA

Pilnas etatas savaitės 
valandų skaičius

Amžius

22 ir 

daugiau
21 20 19 18 17 16 15

36 valandos per savaitę € 10,04 € 8,53  € 7,03 € 5,52 € 4,77 € 3,97 € 3,47 € 3,02

38 valandos per savaitę  € 9,51 € 8,09 € 6,66 € 5,23 € 4,52 € 3,76 € 3,29  € 2,86

40 valandų per savaitę € 9,04  € 7,68 € 6,33 € 4,97 € 4,29 € 3,57 € 3,12 € 2,71

Olandijos teisės aktai nenustato pilno etato valandų skaičiaus. Paprastai sutartyse yra nurodomos 

36, 38 arba 40 val.
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VI. BELGIJA

Pagal Federalinės visuomeninės įdarbinimo, darbo ir socialinio dialogo tarnybos išaiškinimą, 

minimalaus atlyginimo reikalavimai taikomi tik nustačius, kad konkrečiai darbo sutarčiai yra taikoma 

Belgijos teisė.

Taikytina teisė nustatoma atsižvelgiant į žemiau nurodytus kriterijus:

 Iš kurios valstybės vairuotojas gauna instrukcijas ir nurodymus?

 Kurioje valstybėje yra organizuojamas vairuotojo darbas?

 Kokiose vietose dažniausiai vykdomas transportavimas?

 Kur prekės yra iškraunamos?
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Dokumentų saugojimas

Pagal Olandijos teisės aktus patikrinimo metu vairuotojas turi turėti su savimi kontaktinio asmens 

duomenis. Taip pat rekomenduojama, kad jis turėtų A1 socialinio draudimo pažymą (išduodamą 

SoDros). Kiti dokumentai, t. y. darbo sutartis, darbo užmokesčio pažyma, darbo laiko apskaitos 

dokumentai, atlyginimo išmokėjimą patvirtinantys dokumentai, gali būti saugomi darbdavio buveinėje. 

Šie dokumentai turi būti pateikti patikrinimo atveju.

Baudos

Už pareigos saugoti dokumentus nevykdymą arba WAGW EU reikalavimų nesilaikymą gresia 

administracinė bauda, kurios dydis gali siekti iki 12.000 €.

Autoriai:

Natalia Wojciechowska
Translawyers Widuch i Wspólnicy Sp. k. teisininkė

kontakt@translawyers.eu   tel: +48 71 733 37 06
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VI. BELGIJA

5

6

            Kur vairuotojas privalo atvykti prieš kelionės pradžią?

 Kur baigiasi vairuotojo kelionė?

Jeigu atsakymas į daugumą užduotų klausimų yra: „Belgija“ – tokiais atvejais turi būti taikoma 

Belgijos teisė.

Nurodyti kriterijai buvo suformuluoti Europos Teisingumo Teismo sprendimuose: 2011 m. kovo 15 d. 

sprendime, priimtame byloje C-29/10 Heiko Koelzsch prieš Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę, bei 

2011 m. gruodžio 15 d. sprendime, priimtame byloje C-384/10 Jan Voogsgeerd prieš „Navimer“ SA 

(Romos konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės – Darbo sutartis – Šalių pasirinkimas – 

Teisės, taikytinos nesant šalių pasirinkimo, privalomos normos – Šios teisės nustatymas – Darbuotojas, 

dirbantis, keliose susitariančiose valstybėse).

Belgija labai išmintingai pasižiūrėjo į tarptautinio transporto paslaugų teikimo problematiką ir kovą 

su socialiniu dempingu. Su tokiu požiūriu gali pasitaikyti daugybė atvejų kai užsienio transporto 

bendrovėms nebus taikomi minimalaus atlyginimo mokėjimą reglamentuojančios Belgijos teisės 

normos.

Liuksemburgas taip pat prisijungė prie ES šalių, kuriose minimalų atlyginimą reglamentuojančios 

teisės normos yra taikomos taip pat ir transporto sektoriuje komandiruojamiems darbuotojams. Šios 

teisės normos įteisina užsienyje įdarbintų ir Liuksemburge dirbančių darbuotojų teisę į minimalų 

atlyginimą. Transporto sektoriuje minimalaus atlyginimo mokėjimo reikalavimas taikomas kabotažą 

realizuojančių bei tarptautinius pervežimus su pakrovimu ar iškrovimu Liuksemburge, vykdančių 

vairuotojų atžvilgiu. Tuo tarpu tranzito atvejais šios normos nėra taikomos.

VII. LIUKSEMBURGAS

Autoriai:
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Kokių formalumų turi laikytis vairuotojus į Liuksemburgą komandiruojantys vežėjai?

 

Komandiruojamo darbuotojo deklaravimas

Kiekviena bendrovė turi pareigą pateikti Darbo ir kalnakasybos inspekcijai (ITM) deklaracijas apie 

darbuotojų komandiravimą į Liuksemburgo teritoriją. Deklaravimas vyksta per specialią Liuksemburgo 

valdžios institucijų sukurtą platformą: https://guichet.itm.lu/edetach/

Galima pasirinkti iš trijų platformos siūlomų kalbų: prancūzų, vokiečių ir anglų. Norėdami deklaruoti 

komandiravimą, turite nurodyti sistemoje šią informaciją: duomenys apie komandiruojančią bendrovę, 

komandiruojamo darbuotojo asmeniniai duomenys, duomenys apie Liuksemburge paskirtą atstovą, 

o taip pat numatomas komandiravimo laikotarpis. Dėmesio: transporto sektoriaus bendrovės gali 

paskirti savo atstovu komandiruojamą vairuotoją!

Reikalaujamų dokumentų pateikimas

Pildant deklaraciją apie komandiruojamą darbuotoją, per sistemą reikia pateikti šių dokumentų 

skaitmenines kopijas: darbo sutartis, A1 pažyma, sveikatos pažyma, profesinės kvalifikacijos 

pažymėjimas, leidimas gyventi (taikoma trečiųjų šalių piliečiams). Dėmesio: prisegti dokumentai turi 

būti išversti į vieną iš Liuksemburgo valstybinių kalbų – prancūzų ar vokiečių!

Be to, kas mėnesį reikia teikti šiuos dokumentus: atlyginimo lapelis, įrodymai apie atlyginimo 

išmokėjimą, o taip pat darbo laiko apskaitos dokumentai, kuriuose būtų nurodyta viso komandiravimo 

laikotarpio kiekvienos darbo dienos darbo pradžia, pabaiga bei dienos darbo laiko trukmė.

Liuksemburgo darbo ir kalnakasybos inspekcija (ITM) nurodė, kad į Liuksemburgą komandiruotas 

vairuotojas turi turėti su savimi socialinį identifikatorių (vadinamąjį badge social, kurį galima atsispausdinti 

užregistravus darbuotoją per platformą) bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – patikrinimo 

metu inspektoriai turi prieigą prie visos bendrovės internetinėje paskyroje nurodytos informacijos. 

Inspekcija taip pat patvirtino, kad deklaraciją reikia pildyti kiekvieną kartą – prieš darbo (pakrovimo/

iškrovimo) Liuksemburgo teritorijoje pradžią.

 

Minimalaus atlyginimo skaičiavimas ir mokėjimas

Pagal teisės aktų reikalavimus kiekvienam į Liuksemburgą komandiruojamam vairuotojui turi būti 

užtikrinamas darbo užmokestis, nustatytas Transporto ir logistikos šakos kolektyvinėse sutartyse (2010 

m. rugpjūčio 3 d. Reguliavimas). Vairuotojui mokamo atlyginimo valandiniai dydžiai yra apskaičiuojami 

pagal kintantį koeficientą, atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo kategoriją ir vairuotojo darbo stažą. 

Šiuo metu transporto srityje taikomi atlyginimo dydžiai siekia:
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Stažas

Minimalus valandinis įkainis

pirma kategorija 
– vairuotojo 

pažymėjimas B

trečia kategorija 
– vairuotojo 

pažymėjimas C

penkta kategorija 
– vairuotojo 

pažymėjimas C+E

iki 6 mėnesių 11,4310 13,2055 13,8551

6-12 mėnesių 11,5798 13,2055 14,4717

1-3 metai 11,7591 13,2055 14,4717

4-6 metai 12,3748 13,6075 15,0854

7-9 metai 12,9910 14,2234 15,7030

10-12 metų 13.4760 14,4157 16,3170

13-15 metų 13,7110 15,0260 16,8122

16-18 metų 13,9773 15,3324 17,2995

19-21 metai 14,2233 15,6407 17,7993

22-24 metai 14,4717 15,9477 18,2923

> 25 metai 14,6752 16,2550 18,7848
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