Έγγραφα ή στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από
τους εργαζόμενους:
–

–

Ταυτότητα κοινωνικής ασφάλισης (§18 h εδάφιον 6 του γερμα
νικού νόμου περί κοινωνικής ασφάλισης SGB IV), την οποία πρέ
πει να έχετε πάντοτε επάνω σας
Όταν πρόκειται για αλλοδαπούς: Διαβατήριο ή αντικατάστατο
διαβατηρίου ή ταυτότητας, άδεια παραμονής, ανοχής ή έγκριση
παραμονής (§ 5 εδάφιον 1 του γερμανικού νόμου περί καταπολέμ
ησης της παράνομης εργασίας και της παράνομης απασχόλησης)

ξενοδόχους, γαστρονόμους (εργοδότες):
Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας της τελωνειακής διοίκησης είναι εξουσιοδοτ
ημένοι να ελέγξουν τα έγγραφα δήλωσης και μισθωτών υπηρεσιών, τα
λογιστικά βιβλία και άλλα διάφορα έγγραφα και βιβλία της επιχείρησης, από
τα οποία μπορούνε να πάρουνε πληροφορίες όσον αφορά την διάσταση, το
είδος και τη διάρκεια των σχέσεων εργασίας/απασχόλησης που υπάρχουν (§ 4
εδάφιον 1 του γερμανικού νόμου περί καταπολέμησης της παράνομης εργα
σίας και της παράνομης απασχόλησης).

Αυτά είναι π.χ:
–
–
–
–
–
–
–
–

Πιστοποιητικά δήλωσης στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία στο
εσωτερικό και εξωτερικό
Πιστοποιητικά υπολογισμού μισθών
Διάφορες αποδείξεις πληρωμής μισθών
Συμβάσεις εργασίας
Λίστες ωράριου εργασίας (λίστες παρουσίας, ωρών εργασίας και
άδειας διακοπών κλπ.)
Αποδεικτικά αφορολόγητων προσαυξήσεων/ επιδομάτων
Τραπεζικοί λογαριασμοί και λογιστικές αποδείξεις
Τυχόν συμβάσεις με επιχειρήσεις υπεργολάβου.

Συμπληρωματικά έγγραφα που επισπεύδουν τον
έλεγχο:
–
–
–

Ταυτότητα
Άδεια εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όταν εισπράττονται κοινωνικές παροχές: Πιστοποιητικό επιπρόσθ
ετου εισοδήματος από τον εργοδότη.

Ενδεχόμενες παραβάσεις και οι έννομες
συνέπειές τους για τους επιτηδευματίες
εστιάτορες και ξενοδόχους. (Παραδείγματα)
Παραβάσεις σχετικές με τίτλους διαμονής/άδειες
εργασίας
–

Απασχόληση ενός αλλοδαπού χωρίς την απαραίτητη άδεια εργα
σίας (άδεια εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης/σχετικό τίτλο
διαμονής). Χρηματική ποινή έως 500.000 €.

–

Εκ προθέσεως απασχόληση ενός αλλοδαπού χωρίς την απαραίτητη
άδεια εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης/σχετικό τίτλο διαμονής
και υπό συνθήκες χειρότερες σε σύγκριση με εκείνες των γερμαν
ών εργαζόμενων. Φυλάκιση εώς 3 ετών ή χρηματική ποινή. Σε
ιδι αίτερα επιβαρυντικές περιπτώσεις φυλάκιση 6 μηνών εώς και
5 ετών.

Μαζί μας κατά την παράνομη εργασία
και την παράνομη απασχόληση

Παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση δήλωσης
στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. ταμεία
υγείας)
–

Παράβαση κατά την υποχρέωση δήλωσης, χρηματική ποινή έως
25.000 €.

–

Μη πληρωμή των εισφορών στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία
(μερίδιο εργοδότη και εργαζόμενου) λόγω απόκρυψης στοιχείων ή
δήλωσης ελλιπών ή λάθος στοιχείων απέναντι στις υπηρεσίες
είσπαραξης. Φυλάκιση εώς 5 ετών ή χρηματική ποινή.

Παραβάσεις σχετικές με την παράνομη είσπραξη
παροχών
–

Ο εργοδότης δεν εκδίδει καθόλου, δεν εκδίδει εγκαίρως ή δεν
εκδίδει πλήρη και σωστή βεβαίωση εργασίας ή επικουρικού εισοδ
ήματος. Χρηματική ποινή εώς 2.000 €.

–

Ο εργαζόμενος εισπράττει κοινωνικές παροχές (π.χ. βοήθημα ανε
ργίας ALGII) και παράλληλα εργάζεται, χωρίς να το δηλώσει στην
υπηρεσία που πληρώνει το βοήθημα (απάτη σχετική με κοινωνικές
παροχές). Φυλάκιση έως 5 ετών ή χρηματική ποινή.

Εκτός των έννομων συνεπειών που αναφέρθηκαν δεν αποκλ
είεται και η αφαίρεση της άδειας εξάσκησης του επιτ
ηδεύματος του εστιάτορα ή του ξενοδόχου ή αντίτοιχα όταν
πρόκειται για επιχειρήσεις ή βιοτεχνίες που δεν χρειάζονται
άδεια, δεν αποκλείεται και πάλι η απαγόρευση της εξάσκησης
του επιτηδεύματος.

Πληροφοριακό δελτίο
όσον αφορά τους ελέγχους
της εφορίας – παράρτημα παράνομης εργασίας
της τελωνειακής διοίκησης
σε ξενοδοχεία και στη γαστρονομία

Τί ελέγχει η τελωνειακή διοίκηση;
Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εφοριακού ελέγχου –
παράρτημα παράνομης εργασίας – του τελωνείου
(FSK) ελέγχουν άν

Η παρανομία είναι αντικοινωνική.

–

Η παράνομη εργασία και η παράνομη απασχόληση σε ξενοδοχεία και στη
γαστρονομία (εστιατόρια και ταβέρνες) είναι ακόμη αρκετά υψηλές.
Αυτή οδηγεί στη διαστρέβλωση της ανταγωνιστικότητας:
–

–

–

–
–

Νομοταγείς επιχειρήσεις χάνουν παραγγελίες γιατί τις παίρνουν
αυτές που κάνουν προσφορές με χαμηλό κόστος και οι
εργαζόμενοι χάνουν έτσι τις δουλειές τους.

–
–

Τα κοινωνικά ταμεία και το δημόσιο χάνουν δισεκατομμύρια
έσοδα.

–

Η ασφάλιση ιατροφαρμαεκευτικής περίθαλψης, ανεργίας και
γήρατος είναι ελλιπής.

οι ξενοδόχοι και οι γαστρονόμοι έχουν δηλώσει το προσωπικό
τους (σερβιτόρους, μάγειρες κλπ) σωστά στα κοινωνικά
ασφαλιστικά ταμεία,
χορηγούνται άδικα επίδομα ανεργίας ή βοήθημα ανεργίας,
έχουν εκδοθεί σωστά πιστοποιητικά κύριας ή επικουρικής εργα
σίας,
τυχόν αλλοδαποί εργάζονται με ή χωρίς την απαραίτητη άδεια,
τυχόν αλλοδαποί εργάζονται υπό κατώτερες συνθήκες σε σύγκρι
ση με τους σχετικούς ντόπιους εργαζόμενους ή όχι,
οι ξενοδόχοι και οι γαστρονόμοι καταχωρίζουν σωστά τα
φορολογητέα έσοδά τους και έτσι ανταποκρίνονται στις
φορολογικές τους υποχρεώσεις (π.χ. καταβολή φόρου μισθωτών
υπηρεσιών και κύκλου εργασιών).

Στο τέλος αυτά τα πληρώνουν όλοι οι πολίτες.

Τέτοια φαινόμενα μπορούμε να τα καταπολεμήσουμε.
Όμως μόνο έλεγχοι δεν φτάνουν.

Πρέπει γενικά όλοι να συνειδητοποιήσουμε
τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν η
παράνομη εργασία και η παράνομη
απασχόληση.

Οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν χωρίς προειδοποίηση, πράγμα το οποίο συμφέ
ρει τους νομοταγείς επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Μπορεί να γίνει
έλεγχος και για προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Υποστηρίξατε τις τελωνειακές
αρχές!
Και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να συνεργαστούν με τις αρχές, να
επιτρέψουν τον τυχόν έλεγχο και να βοηθήσουν τον ελεγκτή.
Πρέπει προπαντός να
–

τους δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες

–

τους δείξετε τα απιτούμενα έγγραφα και

–

επιτρέψετε την είσοδό τους στα οικόπεδα ή στα κατάστηματα ή
μαγαζιά του εργοδότη.

Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας εφοριακού ελέγχου – παράρτημα παράνομης
εργασίας – του τελωνείου (FSK) θα προσπαθήσουν να κάνουν τον έλεγχο
όσο πιο γρήγορα γίνεται και χωρίς να επιβαρύνουν ή να ενοχλήσουν τη
διαδικασία της εργασίας. Η υποστήριξή σας κατά τον έλεγχο και η παρουσί
αση των απαιτούμενων εγγράφων διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή.
Αν έχετε τυχόν απορίες γύρω από το θέμα της παράνομης εργασίας και της
παράνομης απασχόλησης μπορείτε να απευθυνθείτε στις κύριες τελωνειακές
αρχές του τόπου σας.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν στην Δυτική Ομοσπονδιακή
Φορολογική Διεύθυνση (Bundesfinanzdirektion West), οδός Wφrthstraίe 1-3,
50668 Κολωνία
www.zoll.de (τελωνειακές αρχές)
www.zoll-stoppt-schwarzarbeit.de
www.ngg.net (συνδικάτο εργαζόμενων στα τρόφιμα, στις απολαύσεις και
στα εστιατόρια)
www.dehoga.de (σύνδεσμος γαστρονόμων και ξενοδόχων)

