Evraklar, mecbur gösterilmesi gereken yerler:
Iþciler:

Olan yasal dýþý ve yasa yönünden takip
edilen iþveren konuk endüstilerinde

–

Sosyal-sigorta kimligi (§ 18h Abs.6 SGB IV) –
yanýnda taþýma mecburiyeti

(Misaler)

–

Yabancýlarda: Pasaport, yedek Pasaport, yedek
kimlik, oturum müsadesi, katlanmak, Oturum biçimlendirme
(§ 5 Abs. 1 SchwarzArbG)

Yasal dýþý ilgili oturum müsadesi/çalýþma izni ilgili
–

çalýþma kapsamýnda yabancý iþcinin gerek duyulan çalýþma izni
olmassa (çalýþma müsadesi-EU/gerekli oturum bicimlendirme).
Para cesasý 500.000 € kadar.

–

Kasýtlý çalýþma yabancý iþcinin çalýþma izni-EU /gerekli oturum
biçimlendiren olmadan ve daha az kondusion ile alman iþcilerine
nazaren kazanmasý. 3 yýla varana kadar hapis cezasý veya para
cezasý. Daha aðýr vukat’lerde 6 aydan 5 yýla kadar varan hapis
cezasý.

Otel’ler, Otelcilikte (Iþveren):
Gümrük yönetim makamlarý, Para- ve bildiri dokümanlarýný, Kitaplar ve diðer
Iþ dokümalarýný alýp, bulunan kapsamýn, çalýþma kapsamýnda veya yapýlan
iþin çeþit veya süresinde öne çýkarmak (§ 4 Abs. 1 SchwarzArbG).

Bunlara ait olan, misal,
–
–
–
–
–
–
–
–

yurt ici ve yurt dýþý sosyal sigorta bildirisi
Aylýk kaðýdý
Ücretlerin ödendiðine (Makbuz, Aylýk kaðýdý)
Sözlesme
Aylýk kaðýdý belgesi (misal, yazýlý olan saatler,
mevcudiyet listesi, Tatil listesi, vs.)
Vergisi olmayan kazancýn isbatý
Hesaplar, Kayýt belgeleri
Oldukca ek þirketlerin sözlesme

Incelemeleri hýzlandýrmak için ilave evraklar.
–
–
–

Nüfus cüzdani
Çalýþma izni EU
Özel Sosyal kazancta: Iþveren’den verilmis olan
yangelir bildiri

Elbirliðile kaçak iþe ve yasa dýþý
iþciliðe karþý.

Yasal dýþý ilgili sosyal sigortaya ödeme haber verme
zorunlugu (misal, saglýk sigorta)
–

haber verme zorunluðunda bildiri yapýlmadýgý zaman, 25.000 €
kadar varan para cezasý

–

Sosyal sigortaya (iþci’nin ve iþveren’nin ödeme) kasasýna doðru
olmayan, eksik olan veya verilmeyen bilgilerin ödeme yapýlan dai
re’ye, 5 yýla kadar varan hapis cezasý veya para cezasý

Yasal dýþý ilgili haksýz yere alýnan ödeme
–

Iþveren’nin çalýþma- ve yangelir bildirisi doðru olmayan, vakitsiz
veya eksiz olduðu zaman, 2.000 € kadar varan para cezasý

–

Iþci’nin sosyal sigorta’dan para aldýðý zaman (misal, iþsizlik parasý
– ALG II) ve ayný zaman’da çalýstýðýnda, para aldýðý daire’ye bildi
ri yapmadan (dolandýrýcýlýk) 5 yýla kadar varan hapis cezasý veya
para cezasý

Bu anýlan bazý yasalardan, artý lokantacýlýk müsadesi’nin alýn
masý veya mühürlenmesi göz önüne alýnmalý.

Kaçak iþlere
karþý çalýþan Gümrük’deki
finanskontrol
inceledikleri Otel’lerde ve
Otelcilikte olan bilgi kaðýdý

Gümrük neyi kontrol eder?
Kaçak iþlere karþý çaliþan Gümrük’deki finanskon
trol sunlarý inceler

Yasa dýþý sosyal deðildir
Kaçak çalýþma ve yasa dýþý iþler Otel’lerde ve Otelcilikte hala
çok yüksek oranda vâr olmaktadýr.

Gümrüðü destekleyin!
–

Otel’lerde ve Otelcilikte çalýþanlarý (Garsonlarý, Ahcýlarý, vs.)
gereken sosyal-sigortaya doðru yazdýrdýklarýný,

Iþveren ve Iþciler incelendiklerinde yardýmcý olmak
zorundadýlar.

–

Sosyalyardýmlarý, misal Issizlik parasý ve Iþsizlik parasý II,
haksýz yere alýnmasý,

–

gereken bilgileri vermek,

–

Evraklarý sunmak ve

–

çalýþma-belgesi ve yangelir çalýþma-belgesi doðru
verildigine,

–

Arsa ve Iþ odalarýný teftisine izin vermek.

–

Yabancý iþciler izinsiz çalýþmadýklarýna,

–

Yabancý iþcilerin, alman vatandaþlarindan daha az
kazanmadýklarýna,

–

Otel’lerin ve Otelcilikte kazançlarýndan katma
deðer vergisinin yatýrýlasýný (misal, kazanç vergisi ve
K.D.V. vergisi)

Bu nedenden:
–

yasa yönünden uyum saðlayan Iþyerlerinin, ucuz tarifelerle sunu
lan Iþyerlerinden, kaybedikleri görevlerden birçok iþci iþini kaybet
memektedir

–

sosyal kaþalarýn ve vergi dairelerin milyarlar yüksekliðinde netice
de kayýplar.

–

Hastalýkta, Iþsizikte ve yaþlýlýkta azalan imkanlar.

Sonuçta bunlarýn ödeyen miletimiz.

Buna karþý birseyler yapabiliriz.
Ama sadece kontrol yeterli deðildir.

Bize kaçak çalýþma ve yasa dýþý
iþler nedeniyle, negatife sürükledigi
neticesiyle, genel bilince ihtiyacýmýz
var.

Incelemeler habersiz yapýnabilinir, vergisini yasaca ödeyen
Iþverenler ve Iþciler için. Geçmiþ zaman bile incelenilir.

Kaçak islere karþý çalýþan Gümrük’deki finanskontrol (FKS) elinde
geleni yapýp, incelemelerini, iþ ortamýný rahatsiz etmememeye çalýþýr.
Onlarýn yardýmcý olduklarý sebebiyetinden, incelemeler ve sunulan dosyalar,
bihayli yardýmcý olmaktadýr.
Kaçak çalýþma ve yasa dýþý iþler hakkýnda sorularýnýz olacak olursa, lütfen
yetkili olan Baþgümrüðe baþvurun.
Diðer bilgiler için
Bundesfinanzdirektion West, Wörthstraße 1-3, 50668 Köln
veya Internet’ten:
www.zoll.de
www.zoll-stoppt-schwarzarbeit.de
www.ngg.net
www.dehoga.de

