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Gyakorlati tudnivalók 

•Adómentes természetbeni juttatások 
                                2019-ben 

 
-Szállás: 231 euró 
-Étkezés: 251 euró, amelyből: 
 -- reggeli: 53 euró (naponta: 1,77 euró) 
 -- ebéd: 99 euró (naponta: 3,30 euró) 
 -- vacsora: 99 euró (naponta: 3,30 euró) 

 



• Minimálbér-változások 2019-ben 
 

- Nyers építőipar március 1-től: 
                    --15,20 – 12,20 (Nyugat) 
                    --15,05 – 12,20 (Berlin) 
                    --12,20 (Kelet) 
 
- Festés-mázolás május 1-től: 
                     --13,30 – 10,85 (Nyugat és Berlin) 
                     --12,95 – 10,85 (Kelet) 

 



• Minimálbér-változások 2019-ben 

 

- Villanyszerelő kisipar január 1-től: 

                     -- 11,40 (egységesen) 

 

- Tetőfedés január 1-től: 

                     -- 13,20 – 12,20 (egységesen) 

 



• Minimálbér-változások 2019-ben 
 

- Munkaerő-kölcsönzés április 1-től szeptember 30-ig 

                     -- 9,79 (Nyugat) 

- Munkaerő-kölcsönzés október 1-től december 31-ig 

                     -- 9,96 (Nyugat)  

- Munkaerő-kölcsönzés január 1-től szeptember 30-ig 

                     -- 9,49 ( Berlin és Kelet) 

- Munkaerő-kölcsönzés október 1-től december 31-ig 

                     -- 9,66 (Berlin és Kelet) 

 

 



• Minimálbér-változások 2019-ben 

- Épülettakarítás január 1-től: 

                    --10,56 (Nyugat és Berlin) 

                    --10,05 (Kelet) 

- Állványzatépítés 2019. május 31-ig  

                     -- 11,35 (egységesen) 

 

 

 



• Minimálbér-változások 2019-ben 

- Húsipar 

                    2018. januártól: --------------- 

 

Törvényes minimálbér: 

 9,19 euró december 31-ig 

(2018: 8,84, 2020: 9,35 ) 



Gyakorlati tudnivalók 

• Plauzibilitási (hihetőségi-) vizsgálat 

 

-  Építőipar: 4.000 euró/fő/hónap (nyugat) 

        3.300 euró/fő/hónap (kelet) 

 

- Egyéb ágazatok: 

                       3.400 euró/fő/hónap (nyugat) 

         2.900 euró/fő/hónap (kelet) 



• Munkaerő-kölcsönzés  

 

• Ünnepnapok elszámolása 

• Szabadság idejére járó bér kiszámítása 

• Pótlék 15. hónaptól 

 

 ====== kihatás az új kiküldetési irányelvek  
   szerinti kiküldetésre 

 



• Nem uniós állampolgárok kiküldése Németországba 
EU-tagállamból 

- „Vander Elst” szabályozás (1994.óta) alapján 
  -- munkavállalási engedély nélkül 
            -- állandó tartózkodási engedély esetén 3 hónapig  

     vízummentesen,  
egyébként pedig 

  -- „Vander Elst” vízummal 
 
• Nem uniós állampolgárok kiküldése Németországba 

nem EU-tagállamból 
- Bilaterális kormány-megállapodás 
 -- pl. DEU – SRB, DEU – BIH, DEU – MKD, DEU-TUR  

 



Köszönöm figyelmüket és 

eredményes németországi vállalkozást kívánok !!!! 

 

Mervai Péter 
tagozati titkár 
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