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Ministerul Afacerilor Sociale 
 

Notificare privitoare la detasarea lucratorilor sectorului de transporturi 
din Spatiul Economic European si Elvetia 

Prevederi ale Codului Muncii 
 
În Austria, regulamentele destinate combaterii dumping-ului salarial si social în toate sectoarele, 
inclusiv în sectorul transporturilor, au fost promulgate la data de 1 mai 2011 și, de atunci, continuă să 
fie în vigoare. 
 
Începând cu 1 ianuarie 2017, prevederile legale aplicabile anterior au fost modificate doar partial. 
Acestea sunt prevazute în Amendamentul la Legea privind anti-dumping-ul salarial și social (Lohn-und 
Sozialdumping-Bekampfungsgesetz, LSDB-G), publicat în Monitorul Oficial Federal I nr. 44/2016. 
 
Această notificare se referă la detașarea salariaților în Austria în scopul furnizării de servicii de transport. 
Ea nu se referă la munca temporară (adică angajarea lucrătorilor către terți). Faptul dacă un individ 
detine calitatea de angajat sau nu este determinat în conformitate cu legea austriacă. 
 
Această notificare se referă în mod egal la transportul de mărfuri și pasageri. Este destinată să 
completeze informațiile generale furnizate în cadrul www.entsendeplattform.at  
 
 
 
 
Detașarea lucrătorilor în Austria presupune că locația obișnuită de desfășurare a activității angajatului 
este în afara Austriei. Este irelevant dacă există clientelă austriaca; situatia de detașare poate exista 
chiar și fără existența unei clientele în Austria. 
 
Cazurile de detașare a lucrătorilor, astfel cum sunt definite în LSD-BG sunt intalnite în special în cadrul 
următoarelor operațiuni de muncă: 

• cabotajul (în cazul în care mărfurile sunt încărcate și descărcate în Austria) 
• traficul cu punct de sosire în Austria (mărfurile sunt încărcate în afara Austriei și descărcate în 

Austria), chiar și pentru un client cu sediul în afara Austriei 
• traficul efectuat de către societățile non-austriece, care își are originea în Austria (mărfurile 

sunt încărcate în Austria și descărcate în afara Austriei), chiar și pentru un client cu sediul în afara 
Austriei 

• elementele de mai sus, de asemenea, se aplică prin analogie si transportului de pasageri 
(transport ocazional, transport regulat, excursii turistice care, în general, au destinația în Austria) 
 
Chiar și transporturile neregulate sau cele care implica o singura calatorie se califică pentru cazurile de 
detașare. 
 
 
 
 
 

Definirea detașării- care sunt tipurile de operațiuni de muncă implicate? 

http://www.entsendeplattform.at/
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Exemple de situatii de detașare: 
• Transportul de schiori în Austria 
• O excursie turistică prin Austria, care începe și se termină în țara A (adică tur circular al Austriei). 
 
Astfel cum este definit în LSD-BG, nu se poate vorbi despre o detasare a lucratorilor în urmatoarele 
cazuri: 

• Traficul de tranzit pentru transportul de mărfuri sau de persoane (mărfurile nu sunt încărcate 
sau descărcate și pasagerii nu se îmbarca în Austria, în plus, calatoria nu are drept scop transportul 
mărfuri sau de persoane în Austria, ci mai degrabă călătoria prin Austria este necesară pentru a ajunge la 
destinația efectivă). 

 
• Vânzătorul/locatorul/producătorul/operatorul/proprietarul a livrat bunurile, care au fost 

vândute/închiriate/produse sau urmează să fie prelucrate, direct către Austria prin lucrătorii companiei 
cu ajutorul vehiculelor proprii companiei (închiriate/concesionate), în condițiile în care transportul de 
mărfuri este o activitate auxiliară în cadrul întreprinderii ca întreg. Greutatea totală maximă a vehiculului 
nu este relevantă. 

 
• Cumpărătorul/locatarul/producătorul/operatorul/proprietarul a colectat bunurile, care au 

fost cumpărate/închiriate/prelucrate sau urmează să fie prelucrate, direct în Austria prin lucrătorii 
companiei cu ajutorul vehiculelor proprii companiei (închiriate/concesionate), în condițiile în care 
transportul de mărfuri este o activitate auxiliară în cadrul întreprinderii ca întreg. Greutatea totală 
maximă a vehiculului nu este relevantă. 

 
• Ca parte a transportului de bunuri proprii companiei (angajați proprii) între sediile/locatiile 

uneia și aceleiași societăți, mărfurile (sau angajații) fiind livrate sau colectate în Austria de către angajații 
proprii ai companiei, în conditiile în care transportul de mărfuri (sau persoane) este o activitate auxiliară 
în cadrul întreprinderii ca întreg. Greutatea totală maximă a vehiculului nu este relevantă. 

 
• Excursii turistice (transport călători) cu destinații din cadrul Austriei, cu condiția ca: 
o excursia să implice destinații care se află în afara Austriei, precum și în afara țării în care își are 

originea călătoria;  
o și niciuna dintre persoane să nu se alăture sau să părăsească călătoria în Austria. 

 
Exemplu de caz care nu implică detașarea: 
O excursie turistică prin Austria, care începe în țara A și se termină în țara B. 
 
 
 
• Respectarea salariului minim din Austria așa cum este stipulat în contractul colectiv de muncă 
• Notificarea de detașare (formular ZKO 3) 
• Păstrarea acestor documente care vor fi puse imediat la dispozitie - în mod obișnuit, în vehicul: 
 
 
 
 
 
 

Ce obligații se aplică? 
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o Notificare 
o Documente care sa indice inregistrarea in sistemul de asigurări sociale;  
o Documente care sa indice plata salariului 
o Permis de muncă pentru angajații care dețin cetățenia țărilor terțe 
 
  
 
 

• Lucrătorii din sectorul transportului rutier (adică transportul de mărfuri care utilizează vehicule 
motorizate) intră sub incidența Convenției colective pentru sectorul de transport rutier. Pentru lucrătorii 
angajați de firmele care activează în transportul de mărfuri care utilizează doar vehiculele cu o greutate 
totală maximă autorizată de cel mult 3500 kg, trebuie să fie respectată Convenția colectivă privind 
transportul comercial pentru sarcini mici. 

• În sectorul transportului de călători, trebuie să fie respectată Convenția colectivă pentru 
companiile private de transport cu autobuzele. În cazul companiilor de taxi, lucrătorii intră sub incidența 
Convenției colective pentru transportul de pasageri cu ajutorul vehiculelor. 
 
În cazul în care o societate nu aparține nici sectorului de transport de călători si nici sectorului 
transportului rutier de mărfuri, dar desfășoară in mod suplimentar si activitatea de transporturi, ca 
parte a activităților de afaceri dintr-un alt sector, lucrătorii acesteia intră sub incidența convenției 
colective care se aplică acelui sector. Ar trebui remarcat, totuși, că anumite tipuri de transport care apar 
incidental în activitățile comerciale, nu sunt considerate a implica detașarea lucrătorilor (consultati 
secțiunea intitulată "Definirea detașării"). Toate Convențiile colective pot fi vizualizate la 
www.kollektivvertrag.at. 
 
Salariul minim definit în contractul colectiv de muncă se aplică pentru întreg timpul de lucru. Pentru 
conducătorii auto care lucrează în transportul rutier de mărfuri sau de pasageri, timpul de lucru cuprinde 
timpul de condus, timpul pentru efectuarea altor sarcini (cum ar fi cele de încărcare și descărcare) și 
timpii de disponibilitate pentru muncă în cazul conducătorilor auto, cu excepția pauzelor (de exemplu, 
timpii de așteptare în timp ce alți indivizi încarcă sau descarcă bunuri). 
 
Deplasările fără încărcătură în interiorul Austriei, sunt, de asemenea, în mod obișnuit, considerate ca 
timp lucrat, cu condiția să facă obiectul unei notificări în conformitate cu schema de detașare a 
lucrătorilor, și pentru care conducătorul auto trebuie să fie plătit cu salariile stipulate în Contractul 
Colectiv de Muncă din Austria; Exemplele includ călătoriile înapoi la frontieră după descărcare, în cazul 
transportului de destinație și deplasările la punctul de încărcare în cazul transportului de origine, identic 
și în cazul cabotajului). 
 
Deplasările de tranzit prin Austria fără încărcătură nu sunt considerate ca fiind timp lucrat, care să facă 
obiectul unei notificări în conformitate cu schema de detașare a lucrătorilor și să necesite a fi plătite în 
conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă din Austria. Atunci când o călătorie de tranzit este 
întreruptă sau terminată în scopul transportului de cabotaj sau pentru a transporta mărfuri din Austria 
într-o altă țară, un astfel de transport este considerat într-adevăr timp lucrat care face obiectul unei 
notificări în conformitate cu schema de detașare a lucrătorilor și trebuie să fie remunerat în 
conformitate cu Contractul Colectiv de Muncă din Austria.  
 

Respectarea salariului minim din Austria așa cum este stipulat în contractul 
colectiv de muncă: 

http://www.kollektivvertrag.at/
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Atunci când un conducător auto continuă tranzitul pentru a părăsi teritoriul austriac după finalizarea 
operațiunilor de cabotaj, nu se considera detașare a unui lucrător care să necesite notificare. 
 
 
 
În general vorbind, notificarea trebuie să se acorde fiecărui caz în parte de detașare în scopul furnizării 
de servicii de transport în Austria (notificare standard). În anumite cazuri, poate fi oferită o notificare 
cadru sau o notificare colectivă (vezi mai jos). 
 
Notificarea trebuie realizată înainte de începerea activității (indiferent dacă este vorba despre o 
notificare standard, o notificare cadru sau colectivă). 
 
In cazul transportului de origine si in cazul transportului de destinație, conducătorii auto se considera că 
încep lucrul atunci când intră pe teritoriul austriac. În cazul operațiunilor de cabotaj, este suficientă 
furnizarea notificarii înainte de a începe efectiv lucrul (adică, înainte de a conduce către punctul de 
încărcare). 
 
Atunci când transportă pasageri, conducătorii auto se considera că încep lucrul atunci când intră pe 
teritoriul austriac. 
 
Până când este pus la dispoziție un formular separat pentru sectorul transporturilor, formularul general 
pentru toate sectoarele și care urmează să fie utilizat este ZKO 3. 
 
Datele stocate din notificările transmise anterior pot fi importate pentru notificări noi. Acest lucru poate 
reduce semnificativ efortul de completare a formularului de notificare. 
 
Notificarea standard: 
În cazul în care nu este posibil să se prezinte o notificare cadru sau o notificare colectivă (sau în cazul în 
care nu se face uz de aceste opțiuni, deși sunt permise), trebuie să fie depusă notificarea standard, adică 
formularul ZKO 3. 
 
Atunci când se completează formularul, trebuie să fie luate în considerare urmatoarele elemente 
speciale: 

• În mod obișnuit, la Secțiunea 3 "Persoana de contact" trebuie să fie introduse datele 
lucrătorului (șoferului). Pot fi de asemenea introduse si datele unui expert contabil, avocat sau notar 
public care este stabilit în Austria și este autorizat de către angajator. 

• La secțiunea 4 "Mandant (intern)", trebuie sa fie introduse datele clientului (adică partea care 
imputernicește lucrarea), indiferent dacă are sediul în Austria, sau într-o altă țară. 

Exemplu: În cazul unui tur organizat in Austria, comandat de către un operator de turism sau de o 
școală, operatorul sau școala trebuie sa fie introduse in campul corespunzator pentru client/mandant. 

 
 
 
 
 
 

Cerințe referitoare la notificare: 
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• În cazul în care, pentru furnizarea de servicii ocazionale de transport de călători, contractul de 
prestari servicii este încheiat de către angajatul (șoferul) care furnizează serviciul, societatea la care  
activeaza conducătorul auto trebuie să se autodesemneze în calitate de client/mandant. Același lucru se 
aplică și în cazul în care societatea nu încheie aranjamentele administrative speciale înainte de transport 
și astfel nu poate fi desemnat un client/mandant sau poate fi desemnat doar cu un efort disproporționat. 
 

• În cazul în care compania de transport prestează servicii în baza unui contract pentru mai mult 
de un client, pentru fiecare client/mandant trebuie să fie făcută o notificare separată (a se vedea mai jos 
cazul special al notificării colective). 

 
• La secțiunea 6 "Locația (adresa completă) a desfășurării activității în Austria", în câmpul 

"Address (adresă)" trebuie să fie introdus cuvântul "vehicle (vehicul)". In caseta "City (oraș)" trebuie să 
fie introdus termenul "Austria". 
 

• Documentele necesare trebuie, de obicei, să fie păstrate în vehicul. Caseta "La locul angajarii/At 
the place of employment" trebuie sa fie în mod corespunzător bifată în conformitate cu secțiunea 7 
"Dezvăluirea disponibilității obligatorii a documentelor de notificare și a documentelor salariale". 
 

• Doar documentelele de plată și înregistrările orelor lucrate pot fi pastrate la o sucursală 
austriacă, societate-mamă sau filială aparținând aceluiași grup de societăți (a se vedea secțiunea 
intitulată "Păstrarea disponibila a documentelor"). În astfel de cazuri, căsuța corespunzătoare trebuie să 
fie bifată în conformitate cu secțiunea 7. 
 

• În ceea ce privește serviciile de transport, perioada care urmează să fie acordată în 
conformitate cu Secțiunile 8.11 și 8.12 va fi în mod uzual aceeași cu cea notată în Secțiunea 5. 
 

• Programul de lucru obișnuit conform caruia lucrează de obicei angajatul (adică inclusiv în afara 
Austriei) va fi notat în căsuta corespunzătoare Secțiunii 8.13 "Durata și organizarea programului de lucru 
convenit". Faptul că orele de lucru ale angajatului în Austria pot să fie diferite nu produce niciun efect 
negativ. 

 
Notificarea-cadru (pentru o perioadă de cel mult trei luni): 
În cazul în care compania de transport anticipează că va lucra, în mod repetat, pentru un anumit client, 
notificarea poate fi făcută pentru o perioadă de până la trei luni. În cazul în care compania de transport 
furnizează servicii pe bază de contract în mod repetat, pentru mai mult de un client, trebuie să fie 
făcută o notificare-cadru separată pentru fiecare client/mandant. Cazurile individuale de detașare nu 
trebuie să fie notificate in mod individual. Acesta este avantajul notificării-cadru. Notificările-cadru 
repetate sunt permise. Notificarea-cadru este de asemenea posibilă pentru servicii regulate de 
transport pasageri. 
 
Până la momentul la cere este pus la dispoziție un formular standard pentru notificarea-cadru, va fi 
utilizat formularul general, adică ZKO 3. Atunci când se completează formularul, trebuie să fie luate în 
considerare urmatoarele elemente speciale: 
 
• În mod obișnuit, la Secțiunea 3 "Persoana de contact" trebuie să fie introduse datele unuia dintre 
angajati (șoferi). Pot fi de asemenea introduse si datele unui expert contabil, avocat sau notar public care 
este stabilit în Austria și este autorizat de către angajator. 
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• La secțiunea 4 "Mandant (intern)", trebuie sa fie introduse datele clientului (adică partea care 
imputernicește lucrarea), indiferent dacă are sediul în Austria, sau într-o altă țară. 
 

• În cazul în care compania de transport prestează servicii în baza unui contract, repetat, pentru 
mai mult de un client, pentru fiecare client/mandant trebuie să fie făcută o notificare-cadru separată. 
 

• În cazul serviciilor regulate de transport pasageri, in campul client/mandant trebuie să fie 
notată autoritatea care licentiaza transportatorul. În cazul în care operatorul de transport de pasageri 
furnizează servicii sub contract cu o altă societate, aceasta din urmă trebuie să fie introdusa in campul 
client/mandant. 
 

• La secțiunea 5 "Perioada totală de detașare în Austria" trebuie să fie introdusă o perioadă de cel 
mult trei luni. 

 
• La secțiunea 6 "Locația (adresa completă) a desfășurării activității în Austria", în câmpul 

"Address (adresă)" trebuie să fie introdus cuvântul "vehicle (vehicul)". In caseta "City (oraș)" trebuie să 
fie introdus termenul "Austria". 

 
Pentru serviciile regulate de pasageri, trebuie să fie enumerată fiecare oprire (programată) în 

care pasagerii se îmbarcă și debarcă alături de traseul rutei de calatorie. Este suficient, în acest caz, să 
includeți aceste detalii într-un document PDF transmis o dată cu notificarea (în timp ce, în secțiunea 6, 
veți nota doar o singură oprire pentru îmbarcare sau debarcare, asigurându-va că spațiul obligatoriu este 
completat). 

 
• Documentele necesare trebuie, de obicei, să fie păstrate în vehicul. Caseta "La locul angajarii/At 

the place of employment" trebuie sa fie în mod corespunzător bifată în conformitate cu secțiunea 7 
"Dezvăluirea disponibilității obligatorii a documentelor de notificare și a documentelor salariale". 

 
• Doar documentelele de plată și înregistrările orelor lucrate pot fi pastrate la o sucursală 

austriacă, societate-mamă sau filială aparținând aceluiași grup de societăți (a se vedea secțiunea 
intitulată "Păstrarea disponibila a documentelor"). În astfel de cazuri, căsuța corespunzătoare trebuie să 
fie bifată în conformitate cu secțiunea 7. 

 
• Toți lucrătorii pe care angajatorul intenționează să-i detașeze trebuie să fie notați în Secțiunea 8 

"Angajat detașat în Austria"; acest lucru se va face chiar și pentru angajații care se preconizează a fi 
detașați la o dată ulterioară inceperii perioadei maxime de trei luni. Angajatorii care doresc să detașeze 
lucrători suplimentari la o dată ulterioară, în cursul perioadei indicate în secțiunea 5, trebuie să furnizeze 
o notificare ulterioară folosind formularul separat desemnat în acest scop. Formularul este disponibil pe 
website-ul Agenției centrale de coordonare (ZKO), în cadrul Ministerului Federal al Finanțelor. 
 

• Perioada indicată în secțiunea 5 trebuie să fie introdusă si în Secțiunile 8.11 și 8.12. Atunci când 
se furnizează o notificare ulterioară pentru lucrători suplimentari, data notificării ulterioare trebuie să fie 
menționată în secțiunea 8.11. 

 
• Programul de lucru obișnuit conform caruia lucrează de obicei angajatul (adică inclusiv în afara 

Austriei) va fi notat în căsuta corespunzătoare Secțiunii 8.13 "Durata și organizarea programului de lucru 
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convenit". Faptul că orele de lucru ale angajatului în Austria pot să fie diferite nu produce niciun efect 
negativ. 

 
• Termenul german "Rahmenmeldung"trebuie să fie introdus la sfârșitul formularului, în câmpul 

"Note" pentru întregul formular. 
 
Notificare colectivă (pentru clienți diferiți): 
Puteți să prezentați o notificare colectivă: 

• în cazul în care activitățile contractate cu cel puțin doi clienți urmează să fie finalizate în Austria, 
în momente și locații strâns legate; 

• și aceste contracte sunt deja cunoscute la data notificării. 
 
Sintagma "locații strâns înrudite" poate include întregul teritoriu al Austriei, atât timp cât lucrătorii nu 
părăsesc țara în timpul desfășurării activității. Lucrătorii pot părăsi Austria foarte puțin, în cazul în care 
este considerat util pentru scopul călătoriei, insă cu toate acestea, ei trebuie să rămână în vecinătatea 
acestor locații (de exemplu, călătoresc puțin prin Germania, dintr-o anumită zonă, prin Salzburg din alta). 
În cazul în care lucrătorii se întorc în țara de origine după terminarea unei curse și înainte de finalizarea 
următoarei, locațiile nu sunt considerate a fi strâns înrudite. 
 
Activitatile sunt considerate a fi strâns corelate în timp în cazul în care pentru a finaliza activitățile în 
Austria nu durează mai mult de o săptămână. În cazul transportului de pasageri, activitățile continuă să 
fie strâns corelate în timp - chiar și după o săptămână sau mai mult - atât timp cât grupul de pasageri 
transportat rămâne în mare parte același. 
 
Din moment ce notificarea colectivă presupune mai mult de un client, condițiile contractului cu 
compania de transport determina dacă o astfel de notificare poate fi realizată. În cazul în care compania 
de transport încheie contracte cu mai mult de un partener contractual, notificarea colectivă poate fi 
realizată (de exemplu, în cazul în care compania de transport încheie contracte individual cu fiecare 
pasager care urmează să fie transportat). În cazul în care compania de transport are un singur partener 
contractual, notificarea colectivă nu este permisă și sunt posibile doar notificarea standard sau, poate, 
notificarea-cadru (de exemplu, în cazul în care contractul este semnat cu un operator de turism sau cu o 
școală). 

Notificarea colectivă trebuie să fie luată în considerare în următoarele cazuri: 
• Mai multe tipuri de bunuri (sau mai multe persoane) sunt transportate în Austria cu un singur 

vehicul și pentru mai mult de un client, la un anumit moment în timp, dar nu neapărat pentru întreaga 
perioadă. 

• După ce un transport este finalizat, conducătorul auto începe transportul pentru un alt client. 
Aici, serviciile de transport din Austria trebuie să fie furnizate și completate, în ambele cazuri, în termen 
de o săptămână, iar vehiculul nu trebuie să părăsească teritoriul austriac între transporturi. 
 
Până la momentul la cere este pus la dispoziție un formular standard pentru notificarea colectivă, va fi 
utilizat formularul general, adică ZKO 3. Atunci când se completează formularul, trebuie să fie luate în 
considerare urmatoarele elemente speciale: 
 

• În mod obișnuit, la Secțiunea 3 "Persoana de contact" trebuie să fie introduse datele șoferului. 
Pot fi de asemenea introduse si datele unui expert contabil, avocat sau notar public care este stabilit în 
Austria și este autorizat de către angajator. 
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• La secțiunea 4 "Mandant (intern)", este suficient să se introducă datele unui singur client, 
indiferent dacă are sediul în Austria, sau într-o altă țară. 

 
• Ceilalti clienți pot fi enumerați într-un document PDF trimis împreună cu notificarea. 
 
• În cazul în care nu poate fi identificat niciun client (de exemplu, în cazul serviciilor ocazionale de 

transport pentru pasageri sau excursii cu autobuzul neorganizate), angajatorul conducătorului auto 
trebuie să se autodesemneze in calitate de client/mandant. 
 
În cazul în care, pentru furnizarea de servicii ocazionale de transport de pasageri, contractul de prestari 
servicii este încheiat de către angajatul (șoferul) care furnizează serviciul, societatea la care activeaza 
conducătorul auto trebuie să se autodesemneze în calitate de client/mandant. Același lucru se aplică și în 
cazul în care societatea nu încheie aranjamentele administrative speciale înainte de transport și astfel nu 
poate fi desemnat un client/mandant sau poate fi desemnat doar cu un efort disproporționat. 
 

• La Secțiunea 5 "Perioada totală de detașare în Austria", trebuie să fie introdusă perioada în care 
vor fi furnizate serviciile de transport (chiar dacă în anumite zile din acea perioadă nu sunt furnizate 
servicii). 

 
• La secțiunea 6 "Locația (adresa completă) a desfășurării activității în Austria", în câmpul 

"Address (adresă)" trebuie să fie introdus cuvântul "vehicle (vehicul)". In caseta "City (oraș)" trebuie să 
fie introdus termenul "Austria". 

 
• Documentele necesare trebuie, de obicei, să fie păstrate în vehicul. Caseta "La locul angajarii/At 

the place of employment" trebuie sa fie în mod corespunzător bifată în conformitate cu secțiunea 7 
"Dezvăluirea disponibilității obligatorii a documentelor de notificare și a documentelor salariale". 

 
• Doar documentelele de plată și înregistrările orelor lucrate pot fi pastrate la o sucursală 

austriacă, societate-mamă sau filială aparținând aceluiași grup de societăți (a se vedea secțiunea 
intitulată "Păstrarea disponibila a documentelor"). În astfel de cazuri, căsuța corespunzătoare trebuie să 
fie bifată în conformitate cu secțiunea 7. 
 

• În ceea ce privește serviciile de transport, perioada care urmează să fie acordată în 
conformitate cu Secțiunile 8.11 și 8.12 va fi în mod uzual aceeași cu cea notată în Secțiunea 5. 

 
• Programul de lucru obișnuit conform caruia lucrează de obicei angajatul (adică inclusiv în afara 

Austriei) va fi notat în căsuta corespunzătoare Secțiunii 8.13 "Durata și organizarea programului de lucru 
convenit". Faptul că orele de lucru ale angajatului în Austria pot să fie diferite nu produce niciun efect 
negativ. 

 
• Termenul german "Sammelmeldung"trebuie să fie introdus la sfârșitul formularului, în câmpul 

"Note" pentru întregul formular. 
 
 
 
Următoarele documente trebuie păstrate si puse imediat la dispozitie 
 

Mentinerea disponibila a urmatoarelor documente 
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1. A1 Document privitor la calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale (în limba țării emitente) 
 
În cazul în care nu este posibilă eliberarea documentului A1 in timp util, trebuie să fie disponibile, in 
limba germană sau in traducere in limba germana, cererea de eliberare a documentului A1 certificata, 
împreună cu alte documente care indică faptul că, atunci când lucrează în Austria, angajatul este 
înregistrat in sistemul de asigurări sociale. Traducerile nu trebuie să fie legalizate. 
 
2. O copie a notificării de detașare 
 
În unele cazuri, de exemplu în timpul operațiunilor de cabotaj, copia documentului de înregistrare s-ar 
putea să nu fie posibil a fi păstrată cu ușurință în vehicul din cauza programului sau din motive tehnice; 
în astfel de cazuri, numărul de referință sau numărul tranzacției emise in acelasi timp cu înregistrarea 
trebuie să fie păstrata la dispozitie. 
 
3. Documentele de plată care indică minimum cuantumul remunerației datorate și efectiv plătite 
angajatului pe parcursul sarcinii din Austria 
Documentele de plată includ: 
a. Contract de muncă sau o înregistrare scrisă a conținutului contractului de muncă, în conformitate cu 
Directiva 91/533/CEE; 
b. Fluturaș de salariu, dovada plății de către angajator sau extras de cont bancar 
c. Inregistrările salariale 
d. Documente referitoare la plata conform categoriilor/grupelor de munca (de exemplu, perioadele de 
educație sau formare profesională și perioadele anterioare de angajare, în cazul în care este prevazut în 
Contractul Colectiv ca fiind important) și 
e. Evidența orelor lucrate pentru fiecare angajat detasat 
 
Fluturasii de salariu, dovada plății salariilor sau extrasele de cont bancar pentru perioada înscrisă în 
formularul de notificare în conformitate cu Secțiunea 5 "Perioada totală de detașare în Austria": 
aceste elemente trebuie să fie disponibile în această perioadă, în cazul în care au fost deja emise. În cazul 
în care perioada inscrisă în notificare este de două zile în cadrul unei luni și remunerația pentru 
activitatea desfășurată în acea perioadă este scadenta la plată la începutul lunii următoare, fluturașii, 
dovada platii si extrasele de cont este evident ca nu pot fi prezentate pentru aceste două zile. În cazul în 
care insa, se prezintă o notificare-cadru sau colectivă, documentele inclusiv fluturașii, dovada platii si 
extrasele de cont trebuie sa fie disponibile pentru a indica remunerația datorată pentru perioadele de 
plată anterioare incluse în perioada pentru care a fost depusă notificarea. 
 
Inregistrările salariale sunt documente destinate să indice în mod clar metodele și bazele de calcul a 
remunerațiilor și a elementelor care îl alcătuiesc. 
Exemplele de înregistrări salariale includ fișele de salarizare, liste de salarizare, carduri de impozitare a 
salariilor, notificari privind începutul și sfârșitul termenului de asigurat in sistemul de sănătate, liste de 
alocatii și suplimente 
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plătite, precum și evidența orelor suplimentare lucrate, comisioane, lucru cu ora sau la norma, sau alte 
elemente utilizate pentru a determina plata pe bază de performanță. 
 
Înregistrările salariale trebuie să fie disponibile în limba germană sau în traducere în limba germană. O 
versiune în limba engleză sau o traducere a contractului de muncă în limba engleză (sau o înregistrare 
scrisă a conținutului contractului de muncă, în conformitate cu Directiva 91/533/CEE), pot fi, de 
asemenea, puse la dispoziție. Traducerea nu trebuie să fie legalizata. 
 
Dovada plății salariilor sau extrasele de cont bancar pot fi, de asemenea, în limba țării emitente (adică nu 
în limba germană), cu conditia ca unui inspector să-i fie usor să identifice în mod clar: fiecare perioadă de 
plată, cuantumul remunerației și destinatarul plății. 
 
Înregistrările orelor lucrate pot fi realizate cu ajutorul aparatului de înregistrare (analogic sau digital) 
utilizat în mod obișnuit în sectorul transporturilor, cu condiția ca înregistrările să indice orele lucrate care 
trebuie sa fie plătite, așa cum este specificat în contractul colectiv din Austria. Ar trebui remarcat în acest 
sens că se poate solicita si plata orelor suplimentare, în afara timpilor de condus efectiv. 
 
Evidența orelor lucrate pentru perioada înscrisa în formularul de notificare în conformitate cu Secțiunea 
5 "Perioada totală de detașare în Austria" trebuie sa poata fi pusa la dispozitie în această perioadă. 
 
4. În cazul în care un angajat care urmeaza a fi detasat dintr-un stat membru al UE, acesta nefiind 
cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, in calitate de angajat si atunci când desfășoară 
operațiuni de cabotaj trebuie să poata puna la dispozitie permisul de muncă necesar pentru țara de 
detașare. 
 
În cazul în care un angajat care este cetățean al Croației urmeaza a fi detasat dintr-un stat membru al UE, 
in calitate de angajat si atunci când desfășoară operațiuni de cabotaj trebuie să poata puna la dispozitie 
permisul de muncă necesar pentru țara de detașare. 
 

Cerința de a pune imediat la dispozitie documentele: pentru care angajați, unde și în ce 
formă? 

• Documentele trebuie să poata fi puse imediat la dispozitie pentru fiecare angajat care 
transportă într-un anumit moment marfuri sau calatori în Austria. 

• În general, este necesar ca documentele să fie păstrate în vehiculul cu care angajatul 
călătorește și să poata fi puse la dispoziția autorităților de control. 

• Singura excepție o constituie documentele de plată și evidența orelor lucrate, care pot fi 
păstrate la dispozitie la o sucursală austriacă, societate-mamă sau filială aparținând aceluiași grup de 
societăți si nu în vehicul, în cazul în care acest lucru a fost indicat în formularul de notificare. 
Documentele trebuie să fie apoi păstrate la locul indicat. 

• Documentele pot fi puse la dispozitie fie în formă tipărită sau in forma de documente 
electronice lizibile (pentru a fi vizualizate pe un ecran); în acest caz, informațiile și dispozitivele tehnice 
trebuie să se afle în vehicul atunci când se intră pe teritoriul austriac. Regăsirea sau trimiterea 
informațiilor din afara țării nu este conforma cu cerințele. Datele electronice ilizibile, ca de exemplu 
depozitate pe o unitate flash USB, în mod similar, nu sunt conforme cu cerințele. 
 


