Консултативен кабинет за мобилни европейски работници и служители

3Запитване за час
Днешна дата
Уважаеми дами и господа,
Поради многото запитвания може да получите час за консултация само след предварителна регистрация.
Моля за целта попълнете този формуляр.
ВНИМАНИЕ:
В случай на прекратяване на трудовия договор може да е от значение спазването на определени срокове.
Дата и форма на прекратяването на трудовия договор:

устно

Ще се постараем да Ви предложим час възможно най-скоро.

Фамилия:

Име:

Адрес за контакт в Хамбург:

Телефон:
Имейл:

Моля опишете накратко Вашето искане
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Моля допълнително отбележете с кръстче темите, които искате да обсъдите с нас по време на консултацията:
B. Самостоятелна дейност/занаятчийска дейност

A. Трудово правоотношение

Регистрация на занаятчийска дейност (регистрация в
занаятчийската камара и в данъчната служба)

Нуждая се от обща информация за работа в Германия
(трудов договор, занаятчийска дейност,
работа на минимална работна заплата, социално
осигуряване, данъци)

Проблеми с данъчния номер
Проблеми с документацията при занаятчийска
дейност (потвърждение на поръчка, договор за
изпълнение на работа или извършване на услуга,
фактура)

Прекратяване на трудовия договор
Не съм получил/а заплатата си
Имам въпроси относно моя трудов договор

Фактурата ми не беше заплатена

Имам въпроси относно моето заплащане и относно
минималната работна заплата

Проблеми с данъците
Здравно осигуряване

Работа на акорд

Застраховка „Злополука“ и злополука по време на
работа

Имам въпроси относно паричното обезщетение за
безработица I

Пенсионно осигуряване

Нямам почивки през работния ден и междудневни
почивки

Допълнителни плащания в Центъра по труда

Работя повече от осем часа на ден

Други – моля опишете ги на първа страница

Искам да изясня моето право на отпуск
Не получих обезщетение за неизползван отпуск
Работодателят не ми връчва моите документи за
работа (трудов договор, фиш за заплата)
Работодателят не ме е регистрирал за социално
осигуряване
Имам проблеми с данъчната служба/с данъците
Имам проблеми със здравното осигуряване
Имам проблеми с обезщетението при временна
нетрудоспособност
Претърпях трудова злополука
Имам въпроси относно защитата на майчинството
(безопасност на труда и закрила при незаконно
уволнение по време на бременност)
Нуждая се от помощ за съдебно производство
срещу работодателя
Други – моля опишете ги на първа страница
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