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KiKüLDetéS : MiK a jOgaiD ?

Europàban a szolgáltatások szabad forgalma miatt munkavàllalók
vagy önàlló vàllalkozók bàrmelyik màsik európai orszàgból jöhetnek
dolgozni mint ‘kiküldött’. Es ez egy bizonyos időszakra vagy egy bizo-
nyos munkàra. 

Mi az a kiküldött dolgozó ?   

A munkavàllaló egy személy aki szerződés alapjàn egy
munkàltatóval munkateljesitményt végez és ezért fizetést kap.
A munkateljesitmény a munkaadó felügyelete alatt történik. A
kiküldött dolgozónak a munkaadója egy màsik orszàgban van
mint Belgiumban és ez a külföldi munkaadó őt kiküldi hogy
Belgiumban dolgozzon.

Egy kiküldött munkavàllalónak azonos bér és munkakörülmé-
nyek szàmitanak (munkaidő, szabdsàg, biztonsàgi szabàlyok,…)
melyek az orszàgban ahol dolgozik, érvényesek. Kivéve ha a
munkakörülmények kedvezőbbek a munkadó orszàgàban. A
munkavàllalo megtartja a munkaadóval kapcsolt szerzödést az
egész kiküldött idöszakra. A kiküldöttség szabàlyai úgy lettek
szabàlyozva hogy külföldön munkavégzés soha sem jelenthet a
munkavàllaloknak jogai csökkenését. Kiküldött munkàsoknak
legalàbb ugyanaz a jogai vannak , mint a szàrmazàsi orszàgban.
És ha munkavàllaloknak több jogai vannak abban az orszàgban
ahol dolgoznak (pl. magasabb minimàlis bér) akkor a kiküldött
munkavàllaloknak ugyanugy joguk van arra. Igy a törvényhozó
ki akarja kerülni tisztességtelen versenyt a sajàt és a külföldi
dolgozóiktól.

Detachering: wat zijn je rechten?   /   DétacheMent: QUeLS SOnt VOS DrOitS?



Mi az a kiküldöt önàlló vàllalkozó?

Aki egy màsik tagàllamban dolgozik mint önàlló vàllalkozó,
szintén ideiglenesen dolgozhat Belgiumban kiküldetésen
keresztül. Egy önàlló munkavàllalonak nincsen munkaàltatoja.
Az önàllo vàllalkozo a maga fönöke, maga dönti el hogy mennyit
fog dolgozni vagy hogy mennyit akar keresni és màs adórend-
szerhez tartozik. Egy kiküldött önàlló vàllalkozónak tovàbbra is
regisztràlnija kell a vàllalat tevékenységét abban az orszàgban
ahol a vàllalat lett àllapitva.

aLaKi KöVeteLMényeK éS SzüKSégeS 
DOKUMentUMOK KiKüLDetéS eSetében

Kiküldetés azt jelenti hogy egy munkavàllaló vagy önàlló vàllalkozó
akinek a sajàt orszàgàban megvan a tàrsadalombiztositàsa, ideiglene-
sen mehet dolgozni külföldön anélkül hogy abban az orszàgban
jàrulékfizetési kötelezettsége lenne. A jàrulékokat fizeti a munkaàltató
az orszàgban ahol telepitve van a vàllalat. Kiküldött önàlló vàllalkozók
maguk fizetik a jàrulékokat abban az orszàgban ahol a vàllalatuk van
bejelentve.

Kiküldetés dokumentum

Minden kiküldött munkavàllaló vagy önàllo vàllalkozónak
kötelezö az A1 dokumentum.Az A1-es nyomytatvànyt a belföldi
orszàg (ahol a cég székhelye van) szociàlis biztonsàgi szerveze-
te adja ki. Ez a nyomtatvàny mindig a munkavàllalónàl kell
legyen, a limozàval együtt.

Kiküldetés
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A LIMOZA bejelentés

A LIMOZA-bejelentés egy àltalànos kötelezettség Belgiumban
amivel egy külföldi munkavàllalo vagy önàllo munkavàllalo
munkàjàt be kell jelenteni a belga hatosàgnak. Minden külföldi
munkaadónak aki munkàsokat kiküld Belgiumba kötelezö a
LIMOZA-bejelentése. Ezt munkàba àllàs elött a következö
honlapon www.limosa.be kell bejelenteni. A munkaadó köteles
a LIMOZA-igazolvànyt àtadni a munkavàllalónak és ennek
mindig nàla kell lenni. Munkàba àllàs elött be kell tudni
bizonyitani hogy megtörtént e a LIMOZA-bejelentése. Ha
ellenörizésnél nem tudja megmutatni a LIMOZA-bejelentést,
akkor a belga munkaadó illetve ügyfélnek köteles ezt értesiteni
a belga hatósàgnak.

Némelyik munkavàllalónak nem kötelezö a LIMOZA-bejelentés:
pl.szàllitàsszektorban, szinmüvészeknek, üzletembereknek.

EUROPAI EGÉSZSÉGBIZTOSITASI KARTYA

Az Europai Betegbiztositàsi Kàrtya (EU-kàrtya) csak akkor
hasznàlható ha ideiglenesen tartozkodik külföldön. A tartoz-
kodàsi oka nem érdekes (nyaralàs,tanulàs, munka,…). A kàrtya
bizonyitja hogy rendben van a betegbiztositóval. Orvosi
ellàtàsnàl visszatéritésére jogosult egy külföldi betegbizto-
sitàsnàl. A kàrtya személyhez kötött. Az EU-kàrtya nem
érvényes meglévö betegségkezelésére.

Vigyàzat! Kiküldött önàlló munkavàllalóknak ezeken a
nyomtatvànyokon kivül szintén kötelezö egy okirat hogy
Kereskedelmi Kamara tagja és egy bizonyiték hogy van egy
europai ÁFA-szàma az ö orszàgukbol!



SzerzöDéS éS fizetéS

Egy kiküldött munkavàllalónak màr munkàba àllàs elött ,mint kiküldött
munkavàllaló Belgiumban meg kell lenni a munkaszerzödésnek a
munkaadóval aki öt kiküldi. Ez a szerzödésnek a kiküldetés tartama alatt
érvényesnek kellmaradni!

A kiküldött munkavàllaló a munkaadó felügyelete alatt dolgozik. A
munkaadó a belga ügyfélel megegyezést köt erröl.

Egy munkàsnak a bére a dolgozott óraszàm szerint fizetendö.
Alkalmazottak megegyezés szerinti napi bért kapnak. A bér pontos
megàllapitàsàt a CAO (Kollektiv Munka Szerzödés) hatàrozza meg. Ez a
megegyezés mindenkire vonatkozik aki bizonyos szakmàban vagy bizo-
nyos vàllalatban dolgozik. Ha nem létezik CAO az Ön szektorjàban vagy
vàllalatban ahol dolgozik, akkor legalàbb a minimum bért kell kapja
amire minden munkavàllaló Belgiumban jogosult. Ez 1472.40euro
brutto havonta (21év töl) vagy 1511.48euro (21.5év+ 6 hónap szolgàla-
ti idö) vagy 1528.84euro (22év + 12 hónap szolgàlati idö). Ezek a mini-
mum bérek az 2012 februàr elseji indexàlàs utàn.

Aki önàllóan dolgozik maga vàllalja a megbizàst. Nincs egy munkaadó
felügyelete alatt és maga dönti hogy mennyit kér egy munkàért.

Kiküldött munkavàllaló

A1 igazolvàny

Limoza-bejelentési bizonyiték

Személyi igazolvàny/Utlevél

Europai Egészségbiztositàsi Kàrtya
(Kék kàrtya)

Kiküldött önàlló vàllalkozó

A1 igazolvàny

Limoza-bejelentési bizonyiték

Személyi igazolvàny/Utlevél

Europai Egészségbiztositàsi Kàrtya
(Kék kàrtya)

Regisztràció a Kereskedelmi  
kamaràban

Europai ÁFA-szàm

Kiküldetés
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aDO

Minden kiküldött munkavàllaló jövedelmi adót fizet a bérére. Ha
kevesebb mint 183 napot dolgozik Belgiumban, akkor mint kiküldött
munkavàllaló adót kell fizetni az orszàgban ahol a munkaadó székhelye
van. Ha több mint 183 napot tartozkodik Belgiumban akkor mint
kiküldött munkavàllaló köteles jövedelmi adót fizetni Belgiumban. És
ezt a munkàba àllàs elsö napjàtol. A kiküldött munkavàllalók jövedelmi
adót havonta fizeti a munkaadó (ado elöfizetés). A munkavàllaló sajàt
maga felelös az évi adóbevallàsàért.

Vigyàzat: Ha több mint 183 napot dolgoz Belgiumban, akkor kötelezö
évente adó bevallàst benyujtani Belgiumban. Több informàciot
adozàssal kapcsolatban kaphat a Szövetségi Pénzügyi hatósàgoknàl:
tel 02/572 57 57.

anyag/MUnKaiDö/Stb

Ez nem a kiküldött munkavàllaló felelösége. A munkaadó köteles
gondoskodni arrol hogy elégendö és megfelelö anyaggal làssa el
a munkateljesitményhez, plusz biztonsàgi felszereléssel ellàtni.
A munkavàllaló kötve van törvény àltal elöirt munkaidöbetartàsàra. Igy
pl. nem dolgozhat több mint 38 oràt hetente kivéve ha kap érte
fizetéskiegészitést. A munkaadó illetve ügyfél dönt arrol  hogy mikor
lehet szabadsàgot felvenni. 

Az önàllo vàllalkozó maga dönti el hol és mikor dolgozik, milyen
anyagot vàsàroljon, megegyezés az ügyfelekkel,…
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SzÁLLÁS

A munkaadó köteles a kiküldött munkàsok szàllàsukrol gondoskodni. A
belga ügyfél felelösége hogy ez be e van tartva. A szàllàsnak a belga
lakó normàknak kell megfelelni. Aludni a munkahelyen, a garàzban ,
barakban vagy lakokocsiban a munkahelyen, vagy tul sok emberrel egy
kis helységben együtt, törvény àltal tilos. Szintén legyen tiszteséges
mosakodàsi lehetöség. A szàllàst a munkaadó fizeti. Kivéve ha a
munkàsok a munkaadótól kapnak egy kiegészitö díjat (némelyik
szektorban), akkor önmaguk fizetik a szàllàst.

- Jàrjon utàna hogy kap e fizetést a belga feltételek szerint!

- Ellenőrizze néha hogy ki vannak e fizetve a szociàlis jàrulékok. Ha az nincs
kifizetve akkor pl.nincs biztositva ha beteg lesz.

- Vegye figyelemben hogy nàla vannak e a kiküldetési nyomtatvànyok!

- A Limoza-bejelentési nyomtatvàny is mindig nàla kell legyen.

- Vasàr- és ünnepnapokon nem kell dolgozni. Ha mégis dolgozik, akkor
kiegészitést kell kapjon.

- Ha többet dolgozik mint törvény szerint elöírt, akkor ellenörizze hogy a
túloràk helyesen lettek kifizetve.

- Szóban felmondani nem lehet. Érdeklödjön mindig a jogairól miellött
valamit alàír.

- A mukaadónak köteles gondoskodni jó szàllàsrol. Aludni a munkahelyen és
nem higiénikus körülmények között törvény àltal tilos. Ellenörizze hogy
hogyan van berendezve a szàllàs.( a szerzôdésébeli megàllapodàs szerint?).

Ezért tesék màssal is ellenöriztetni a szerzödését! Ismerje meg a jogait. Ha
több informàciora vagy tanàcsra van szüksége,keresse fel az ACV-t. Ez a
nyomtatvàny a sajàt nyelvén lett kiàllitva. Az ACV-szolgàltatok flamand
vagy francia nyelven segittik. Ha ismer valakit aki jol beszél flamandul
vagy franciàul, hozza el magàval a központban.

Kaphat is segítséget és információt a társadalmi - vagy munkaügyi ellenörzésnél
az ön országàban
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Coördinatie / Coordination: Stefaan Peirsman  •  02/246 32 28  •  diversiteit@acv-csc.be

antwerpen

kempen

03/222 71 55 • 03/222 71 59

diversiteit.antwerpen@acv-csc.be 

mechelen-rupel

leuVen

015/45 46 73

diversiteit.mechelen@acv-csc.be  

brussel-halle-VIlVoorde

bruxelles

02/557 85 42

diversiteit.brussel@acv-csc.be  

waas en dender

aalst-oudenaarde

03/765 21 71

diversiteit.dendermonde@acv-csc.be 

gent-eeklo

09/265 42 78

diversiteit.gent@acv-csc.be 

brugge-oostende-westhoek

059/55 25 65

diversiteit.oostende@acv-csc.be 

zuId west-Vlaanderen

mIdden west-Vlaanderen

056/23 55 07

diversiteit.kortrijk@acv-csc.be 

lImburg

011/30 61 66

diversiteit.limburg@acv-csc.be 

centrale lbc-nVk

03/220 89 54

diversiteit.lbc-nvk@acv-csc.be

contact
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Il exIste aussI une publIcatIon de la csc concernant les 

conséquences et les rIsques pour les faux Indépendants. 

er Is ook een acV-publIcatIe oVer de geVolgen 

en de geVaren Voor schIjnzelfstandIgen.




