Інформація для роботодавців про
прийняття на роботу біженців
Важлива інформація про облік заробітної плати

Червень 2022

Працевлаштування українців у Німеччині
Що ви повинні враховувати як роботодавець? Яка інформація вам
потрібна? Вся інформація з цього приводу в наступному тексті.
Війна в Україні – це гуманітарна катастрофа, якої Європа не бачила десятиліттями. Вона коштує
життів багатьом людям, і ще більше людей вимушені тікати із кризової зони. За даними Федерального
міністерства внутрішніх справ, з 24 лютого 2022 року в Німеччину в'їхали понад 360 тисяч біженців.
Багато з них хотіли б працювати в Німеччині. Щоб забезпечити належне оформлення обліку
заробітної плати, необхідно врахувати ряд моментів.
Дозвіл на роботу
Перш за все, вам необхідно перевірити, чи має потенційний працівник дійсну посвідку на проживання
з відповідним дозволом на роботу. Імміграційні органи зобов’язані вказати дозвіл на
працевлаштування у посвідці на проживання, навіть якщо ще немає конкретних трудових відносин.
Навіть тимчасові посвідчення (Fiktionsbescheinigung), які видаються, щоб закріпити право на
проживання до моменту видачі фактичної посвідки на проживання, є достатніми як доказ для
працевлаштування. Запитайте у потенційного працівника цей дозвіл на проживання (тимчасове
посвідчення/дозвіл на проживання із записом «працездатність дозволена») та задокументуйте його
(копія/скан).
Принципи трудового законодавства
Принципи трудового законодавства (наприклад, мінімальна заробітна плата) та спеціальні вимоги
щодо доступу до роботи застосовуються працівників-біженців так само, як і до всіх інших працівників.
Соціальне страхування
Як правило, біженці не мають німецького номера соціального страхування. Тому необхідно подати
заяву в німецькому пенсійному страхуванні разом з реєстрацією. Бажано перед реєстрацією запитати
прізвище, місце народження та країну народження потенційного працівника. Під час підготовки
квитанції про заробітну плату німецьке пенсійне страхування повідомить вам, як роботодавцю, новий
номер соціального страхування.
Якщо ваш новий співробітник ще не вибрав компанію медичного страхування, домовтеся про це
заздалегідь. Після реєстрації на німецьке пенсійне страхування працівники та ви, як роботодавець,
отримаєте необхідне свідоцтво про членство від компанії медичного страхування. До розрахунку
відповідних внесків застосовуються загальні принципи права соціального страхування.
Зобов'язання з податку на прибуток
Особи, які мають постійне місце проживання або проживають в Німеччині, як правило, підлягають
необмеженому оподаткуванню (податок на прибуток). Як правило, це стосується і біженців з України.
Таким чином, факт оплати податку на заробітну плату повинен бути врахованим у платіжній відомості,
ідентифікаційний номер працівника (IdNr), а також дата народження повинна бути запитана під час
працевлаштування. Якщо ідентифікаційний номер працівника ще недоступний, роботодавець може
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використовувати очікувані відрахування на період до трьох календарних місяців. Працівник повинен
зв’язатися з відповідальним органом реєстрації, який ініціює присвоєння ідентифікаційного номера у
Федеральному центральному податковому управлінні (BZSt). BZSt надсилає призначений
ідентифікаційний номер на адресу, збережену органом реєстрації, це може зайняти кілька днів.
Підтримуйте людей із зони бойових дій
Підсумок: додаткові зусилля для обліку заробітної плати цілком обмежені. Залюбки підтримайте
людей із зони бойових дій. Існують багато різних сайтів, на яких можна опублікувати вакансії для
українських біженців. Обов'язково користайтеся цією можливістю. Якщо ми зможемо підтримати вас з
питань працевлаштування та обліку заробітної плати українців-біженців, наші експерти будуть раді
допомогти вам. Не зволікайте звертатися до нас.
Інформація від біженців з України, що необхідна для працевлаштування







Прізвище, ім’я, поточна адреса
Копія посвідки на проживання та дозволу на роботу
День народження, місце народження, дівоче прізвище
Медичне страхування
Податковий ідентифікаційний номер
Банківські реквізити (IBAN)
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Пам’ятка для українців
На цьому етапі ми також хотіли б запросити вас використати та переслати знайомим
наступну пам’ятку для українців (німецькою, англійською та українською мовами). Вона
містить огляд того, що слід знати та зробити перед початком роботи.
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