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Külföldi kiküldetés – A1-es igazolás
Az uniós szabályok lehetőséget
biztosítanak arra, hogy a
magyarországi
munkáltatók
munkavállalóikat az Európai
Gazdasági Térség (továbbiakban:
EGT
térség)
valamely
tagállamába,
illetve
Svájcba
küldjék ki munkavégzés céljából.
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Minden, az Európai Unión belüli
kiküldetésre induló munkavállalót
érinti a megfelelő módon
dokumentált
egészségügyi
biztosítás követelménye, mivel
egy esetleges egészségügyi ellátás
esetén nélkülözhetetlen az A1-es
dokumentum bemutatása az
adott
egészségügyi
intézményben. Ugyanis ez a
dokumentum igazolja, hogy az
ellátásra
szoruló
személy
biztosítva van a kiküldő vállalat
által az adott ország egészségügyi
rendszerében
–
enélkül
a
kiküldetés helyén kellene a
társadalombiztosítási járulékokat
megfizetnie
cégnek
a
munkavállaló után.

A társadalombiztosítás általános
szabálya
A
munkavállaló,
amennyiben
munkáltatója az EGT tagállamok
valamelyikébe, vagy Svájcba küldi
ki, legfeljebb 24 hónapig marad a
kiküldő
tagállam
társadalombiztosítási szabályainak
hatálya
alatt.
Ennek
az
időtartamnak
a
további
hosszabbítása a fogadó állam
hatóságának egyoldalú döntése
alapján lehetséges.
A kiküldetés igazolása
Kiküldetés esetén a kiküldött
részére
a
magyar
társadalombiztosítási jogviszonyt a
munkáltató
székhelye
szerint
illetékes egészségbiztosítási szerv
az A1 jelű nyomtatvánnyal
igazolja, amely legfeljebb 24
hónapra adható ki. Az A1
nyomtatványt
az
Igénylőlap
Kiküldetési Igazoláshoz elnevezésű
nyomtatványon lehet igényelni.
A korábban kiadott E 101 jelű
igazolások a rajtuk feltüntetett
érvényességi idő végéig érvényesek
maradnak, de egy E 101 jelű
igazolást meghosszabbítani csak A1
jelű igazolással lehet.
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Az igazolás kiadásának feltételei
A munkáltatónak belföldön jelentős gazdasági
tevékenységet kell folytatnia. A jelentős
belföldi gazdasági tevékenység akkor áll fenn,
ha
•

•

a munkáltató vállalja, hogy a kiküldetés
teljes időtartama alatt a belföldi és a
külföldi
gazdasági
tevékenység
(termelés, forgalmazás és egyéb
szolgáltatói tevékenység) folytatása
során foglalkoztatott munkavállalók
átlagos állományi létszámán belül a
belföldön foglalkoztatottak aránya
eléri, vagy
a belföldi tevékenységből származó
bevétel összes bevételen belüli aránya
eléri a 25 százalékot.

A
fenti
feltételek
vizsgálatánál
az
egészségbiztosítási szerv a kiküldetést
megelőző 12 hónap, de legalább 6 hónap
adatait veszi figyelembe. Amennyiben a
foglalkoztató legalább 6 hónapja nem végez
jelentős
gazdasági
tevékenységet
Magyarországon, a kiküldetés során fennálló
jelentős tevékenység akkor valószínűsíthető,
ha a munkáltató tevékenységét a kiküldetés
megkezdésekor túlnyomórészt Magyarország
területén folytatja.

A jelentős belföldi gazdasági tevékenység
feltétele teljesül akkor is, ha a munkáltató
olyan tényeket, körülményeket igazol,
amelyből a jelentős belföldi gazdasági
tevékenység valószínűsíthető (így különösen,
ha a vállalkozás belföldön folyamatos
termelőtevékenységet végez).
A jelentős belföldi gazdasági tevékenységnek
mindemellett a munkavállalók kiküldetése
során folyamatosan fenn kell állnia.
A
munkáltatónak
külföldön
azonos
nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységet
kell folytatnia (így például Magyarországon
épületgépészettel foglalkozó munkáltató csak
építőipari munkára küldhet ki munkavállalót
egy másik tagállamba).
A munkavállalót a kiküldő munkáltatónak a
kiküldetés
teljes
időtartama
alatt,
folyamatosan
foglalkoztatnia
kell. A
munkavállalónak a kiküldetés kezdő napját
közvetlenül megelőzően legalább 30 napig
megszakítás nélkül egészségügyi szolgáltatásra
jogosultnak kell lennie.
Hírlevelünk általános jellegéből adódóan az
abban foglaltak személyre szabott értelmezésével
kapcsolatban
keressék
munkatársainkat.

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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