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Traducere din Limba GERMANĂ

Biroul vamal principal Erfurt
VAMA
ADRESA POŞTAL
Gera
SEDIUL

Biroul vamal principal Erfurt, Hermann-Drechsler-Straße 1, 07548

ÎNTOCMIT DE
TEL.
FAX
E-MAIL

Hermann-Drechsler-Straße 1, nr. 1
07548 Gera
ZAI Schimmel
+49 (0365) 73 93 – 204
+49 (0365) 73 93 – 320
Fks-gera.hza-erfurt@zoll.bund.de

DATA

22.10.2015

ÎN LEG TUR CU Verificarea conform art. 22 și urm. din Legea privitoare la
combaterea muncii la negru (SchwarzArbG) şi Legea privitoare la salariul minim (MiLoG)
REFERITOR LA
ANEXE
DOSAR NR.
[n.tr. – pasaj confidenţializat]

Stimate doamne şi stimaţi domni,
Din analizarea informaţiilor, documentelor de salarizare, contractelor de munc şi altor
înscrisuri prezentate de dumneavoastr în leg tur cu verificarea efectuat de Biroul
vamal principal Erfurt a rezultat faptul c [n.tr. – pasaj confidenţializat] a activat ca şofer
de camion în Germania [n.tr. – neclar din cauza pasajului confidenţializat] domeniul de
aplicare al Legii privitoare la salariul minim (MiLoG). Îns acesta nu a primit în lunile
martie, aprilie şi mai 2015 salariul minim legal în valoare de 8,50 € pe or drept salariu
brut pentru activitatea sa de şofer de camion în Germania.
Prin aceasta nu aţi respectat complet şi curpinz tor condiţiile minime de munc legale din
Germania.
Consider m c , pe baza Legii germane privitoare la salariul minim (MiLoG) în leg tur cu
neplata salariul minim în valoare de 8,50 € pe or şi pe baza celorlalte prescripţii
suplimentare (art. 16 şi art. 17 MiLoG), reclamaţiile sunt sancţionabile pe viitor printr-o
procedur contravenţional , amenda putându-se ridica la pân la 500.000 €.
De asemenea, conform art. 20 (2) MiLoG, Beneficiarii pot fi sancționați cu amend de pân
la 500.000 €.
Prin Decizia-cadru UE 2005/214/JAI a Consiliului din data de 24.02.2005 coroborat cu
art. 5 din Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din data de 16
decembrie 1996 aceste amenzi pot fi executate şi în ţara dumneavoastr prin intermediul
autorit ţilor naţionale competente.
Program de lucru luni-joi: 08:00 - 15:00; vineri 08:00 - 14:00
Date bancare: Deutsche Bundesbank filiala Erfurt, cod bancar (BLZ) 820 000 00, cont 820 010 01,
www.zoll.de
IBAN 33820000000082001001
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BIC: MARKDEF 1820
Ștampila

Referinț juridic
Din data de 01.01.2015, în conformitate cu Legea privitoare la salariul minim (MiLoG)
pentru Germania se aplic în principiu un salariu minim în valoare de 8,50 € pe or .
Acest salariu minim este valabil pentru angajatorii germani și str ini ai c ror angajați
activeaz în domeniul de aplicare al acestei legi. Între aceştia se num r şi şoferii de
camion care lucreaz în Germania şi care au în Germania locul de înc rcare sau
desc rcare. În plus, angajatorii str ini ai c ror angajați activeaz în domeniul de aplicare
al acestei legi se supun prevederilor speciale de declarare şi înregistrare (art. 16 şi 17
MiLoG). Pentru aceasta trebuie documentaţi şi timpii de lucru.
Facem în mod explicit trimitere la r spunderea beneficiarului / r spunderea
antreprenorului general preluat de legiuitor prin art. 13 din Legea privitoare la salariul
minim (MiLoG) şi la eventualele consecinţe juridice legate de aceasta.
Legea privitoare la salariul minim (german , englez )
http://www.gesetze-im-internet.de/milog/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_milog/index.html
Salariul minim (german , englez )
http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalbDeutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html
http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employersposting/Minimum-conditions-of-employment/Minimum-pay-pursuant-Minimum-WageAct/minimum-pay-pursuant-minimum-wage-act_node.html
Cu stim ,
din îns rcinarea
Semnătura indescifrabilă
Ştampila: Biroul vamal principal Erfurt 115
Schimmel

