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Svájci Államszövetség 

 

• 8,4 millió lakos 

• Hivatalos pénznem: svájci frank 

• ÁFA 2018-tól: 7,7 % 

 

• 26 kanton 

• Hivatalos nyelvek 

• 5 kantonban nem hivatalos a német 
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Tevékenység bejelentése 
 
• Alapvetően bejelentés- ill. engedélymentes 

KIVÉVE: 

szabályozott tevékenységek 

 „Verordnung über die Meldepflicht und die 
Nachpüfung der Berufsqualifikationen von 
Dienstleistungserbringerinnen und –erbringern in 
reglementierten Berufen – Anhang I.” 

Illetékkötelezettség 
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Kiküldött munkavállalók bejelentése 

 

• Naptári évenként  90 napnál rövidebb 
kiküldetés 

 

• Naptári évenként  90 napnál hosszabb 
kiküldetés 

 

Munkáltatóra és munkavállalóra vetítve ! 
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Kiküldött munkavállalók bejelentése – folyt. 

• Számítási példák: 

-  X Kft. 10 embert 89 napra küld ki = 89 nap 

- X Kft. 1 embert 1 napra, kb.3 órás 
munkavégzésre küld ki = 1 nap 

- Y munkavállaló Z Kft-től 80 napig volt 
kiküldve. Kontingenséből X Kft. már csak 10 
napra küldheti ki Svájcba 
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Kiküldött munkavállalók bejelentése – folyt. 

 

 

• Hétvége, ünnepnapok ! 

 

• Tényleges munkavégzés megszakítása 

 

• Mindig a munkáltató jelent, alvállalkozás 
esetén az alvállalkozó munkáltató 
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Kiküldetési korlátozások 

 

• Tilos a kiküldetés közvetlen vagy közvetett 
munkaerő-kölcsönzés keretében 

 

• Nem EU-s állampolgárok csak 12 hónap EU-n 
belüli jogszabályszerű (elő-)foglalkoztatás után 
küldhetők ki 
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Felelősségvállalás, kauciók a 
munkabérekre és egyéb juttatásokra 
• Nyers építőipar, építőipari szakipar: fővállalkozói 

felelősségvállalás 
 

• Vállalkozói kauciók:  festés, vakolás, építőipari 
szakipar, épületgépészet, szigetelőipar, 
állványzatépítés, burkolás 

• Svájc egész területére: www.zkvs.ch ( Zentrale 
Kautions-Verwaltungsstelle Schweiz) 

• 10-20.000 frank vagy ennek megfelelő euró, 
illetve bankgarancia 
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http://www.zkvs.ch/


Bérezés, juttatások 

• Általánosan kötelező érvényű 
tarifaszerződések alapján  

 (www.seco.admin.ch, 
www.entsendung.admin.ch ) 

• Helyi tarifaszerződések alapján 

 (www.lohnrechner.bfs.admin.ch ) 

 

Kantononként változó !!!! 
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http://www.seco.admin.ch/
http://www.entsendung.admin.ch/
http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/


Bérezés, juttatások – folyt. 

• Minimális bérezési és foglalkoztatási feltételek: 

 

1. Tarifaszerződéses minimálbér ÉS pótlékok 

2. Törvényes munka- és pihenőidő (vasárnap, 
ünnepnap, Nyugat-Svájc: szombat is) 

3. Szabadságnapok ÉS szabadsághoz tartozó juttatások 

4. Munka- és egészségvédelem 

5. Fiatalkorúak védelme 

6. Esélyegyenlőség 
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Bérkifizetés, juttatások ellenőrzése 

• Általánosan kötelező érvényű 
tarifaszerződések esetén: 

 

 Berufskommission  ----- szankció 

    

 

 Kantonális munkafelügyelet --- szankció 
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Bérkifizetés, juttatások ellenőrzése –folyt. 

• Nem általánosan kötelező érvényű 
tarifaszerződések esetén: 

 

 Háromoldalú egyeztető bizottság  ----- 
szankció 
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90 napnál rövidebb kiküldetés 

• Jogszabály: EntsG, EntsV 

• Bejelentés online: www.sem.admin.ch 

• Legalább 8 nappal korábban 

• Minden, évente 8 napnál hosszabb 
kiküldetésre ( munkáltatóra vetítve) 

13 

http://www.sem.admin.ch/


90 napnál rövidebb kiküldetés – folyt. 

 

• Azonnali bejelentés:  nyers építőipar, 
építőipari szakipar, kert- és tájépítés, takarítás, 
vendéglátás, őrzés-védelem, kereskedelmi 
utazás 

 
Azonnali bejelentési kötelezettség kantonálisan változhat 
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90 napnál rövidebb kiküldetés – folyt. 

• Azonnali bejelentés nem fizikai munkavégzés 
esetén: 

 üzleti tanácsadás, projekttervezésre vonatkozó 
megbeszélés, munkafolyamatok felmérése, 
átvétele, szerződéskötést megelőző 
tárgyalások, ügyféltoborzás, javítási, 
karbantartási és garanciális munkák 
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90 napnál hosszabb kiküldetés 

• Jogszabály:  
AuG (Bundesgesetz über Ausländerinnen und 
Ausländer) 

 VZAE (Verordnung über Zulassung, Aufenthalt 
und Erwerbstätigkeit) 

 

• Engedélyezés: kantonális idegenrendészet 

• Kiállítás: konkrét munkahely, konkrét 
tevékenység 
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90 napnál hosszabb kiküldetés – folyt. 

• Mérlegelés alapján (Arbeitsmarktprüfung) 

 

• Korlátozott számú munkavállalási engedély  

 120 nap után 

 0-90 nap: bejelentés  

 90-120 nap: korlátlan számú m.e. 

 120 naptól: korlátozott számú m.e. 
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Köszönöm figyelmüket és 

eredményes svájci vállalkozást kívánok !!!! 

 

Mervai Péter 
tagozati titkár 

ÉVOSZ – Németországi Vállalkozási Tagozat 

 (ÉVOSZ-IWTD ) 

Köln 
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