
Valsts Likumdošana
Stājas 

spēkā
Attiecas uz Reģistrācija/pieteikums Minimālās algas likme Autovadītāja pienākumi Atbildīgā pārstāvja pienākumi Uzņēmuma pienākumi

Austrija

Lohn - und 

Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetz 

(LSDB-G)

2017. gada 1. 

janvāris

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi.

Paziņojuma forma ZKO3-T ir 

iesniedzama elektroniski, uzreiz 

par visiem autovadītājiem un uz 

periodu līdz 6 mēnešiem.

Kravu pārvadājumu jomā minimālās algas likmes ir atkarīgas no 

darba stāža, transportlīdzekļa pilnas masas un asu skaita:

1) autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli līdz 3,5 t 

jāsaņem: no 8.72 līdz 9.60 EUR/stundā (bruto);

2) autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli virs 3,5 t 

jāsaņem: no 8.92 līdz 10.57 EUR/stundā (bruto);

3) bīstamo kravu autovadītājiem jāsaņem: no 9.37 līdz 10.32 

EUR/stundā (bruto);

4) autovadītājiem, kas pārvadā degvielu jāsaņem: no 9.87 līdz 10.78 

EUR/stundā (bruto).

Pasažieru pārvadājumu jomā minimālā alga ir 428.00  EUR/nedēļā 

(bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) aizpildīta paziņojuma forma ZKO3-T un darījuma 

numurs par nosūtīšanu darbam Austrijā;

3) darba līgums (vācu vai angļu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par 

algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Austrijas teritorijā nav vajadzīgs, ja 

visi nepieciešamie dokumenti ir pieejami pie autovadītāja 

izdrukātā veidā.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus viņam 

jāuzrāda pārbaudes laikā.

Beļģija
EMPLOI, TRAVAIL ET 

CONCERTATION SOCIALE 

2016. gada 30. 

decembris
Kabotāžas pārvadājumi.

Paziņojuma forma ir iesniedzama 

elektroniski, reģistrējoties 

"Limosa" sistēmā.

Kolektīvās vienošanās autotransporta jomā (ja ir nostrādātas 38 

stundas nedēļā, tad jāsaņem 11.391 EUR/stundā (bruto); ja ir 

nostrādātas 39 stundas nedēļā vai vairā, tad jāsaņem 11.0985 

EUR/stundā (bruto))

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) aizpildīta paziņojuma forma par nosūtīšanu 

darbam Beļģijā;

3) darba līgums (franču vai angļu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par 

algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Beļģijas teritorijā nav vajadzīgs.
Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus viņam 

jāuzrāda pārbaudes laikā.

Čehija
Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti (Darba 

likums Nr. 435/2004)

2017. gada 1. 

aprīlis

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi. 

(tikai ES reģistrētiem 

uzņēmumiem)

Paziņojuma forma aizpildāma čehu 

valodā un iesniedzama 

elektroniski.

Kravu pārvadājumu jomā minimālās algas likmes ir atkarīgas no 

darba stāža, transportlīdzekļa pilnas masas un asu skaita:

1) autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli līdz 3,5 t 

jāsaņem: 2.90 EUR/stundā (bruto);

2) autovadītājiem, kas vada kravas transportlīdzekli virs 3,5 t 

jāsaņem: 3.20 EUR/stundā (bruto);

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) aizpildīta paziņojuma forma par nosūtīšanu 

darbam Čehijā;

3) darba līgums (čehu valodā);

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Čehijas teritorijā nav vajadzīgs.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus jāuzrāda 

pārbaudes laikā un nepieciešamības gadījumā sadarboties ar 

Čehijas kontrolējošām institūcijām. Var tikt pieprasīti šādi 

dokumenti:

1) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

2) aizpildīta paziņojuma forma par nosūtīšanu darbam Čehijā;

3) darba līgums (čehu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par 

minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite.

Francija Loi Macron
2016. gada 1. 

jūlijs

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi.

Paziņojuma forma TRANSPORT ir 

iesniedzama elektroniski, 

reģistrējoties "SIPSI" sistēmā, 

uzreiz par katru autovadītāju 

atsevišķi un uz periodu līdz 6 

mēnešiem.

Minimālās algas stundas likme ir vismaz 9.88 EUR stundā (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Francijā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Francijas teritorijā ir vajadzīgs, lai 

sadarbotos ar Francijas kontrolējošām institūcijām. 

Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja 

iecelšanu Francijas teritorijā;

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija (latviešu valodā);

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas 

iemaksu autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Francijā un savu autovadītāju ar 

dokumentiem, kurus tiem jāuzrāda pārbaudes laikā.

Itālija Dekrēts Nr.136/2016
2016. gada 22. 

jūlijs

Kabotāžas 

autopārvadājumi.

Paziņojuma forma ir iesniedzama 

elektroniski "Cliclavoro" sistēmā 

24 stundas pirms katra 

autopārvadājuma.

Minimālā stundas likme ir atkarīga no Itālijas koplīgumiem 

autotransporta jomā.

Autovadītājam pārbaudes laikā jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (itāļu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Itālijā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Itālijas teritorijā ir vajadzīgs, lai 

sadarbotos ar Itālijas kontrolējošām institūcijām. 

Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja 

iecelšanu Itālijas teritorijā;

2) pieteikums par nosūtīšanu darbam Itālijā;

3) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

4) autovadītāja darba līguma kopija (itāļu valodā);

5) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

6) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas 

iemaksu autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Itālijā un savu autovadītāju ar 

dokumentiem, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā.

MINIMĀLĀS ALGAS PRASĪBAS, VEICOT STARPTAUTISKOS AUTOPĀRVADĀJUMUS (29.10.2018)
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https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.cnel.it/371?shadow_schede_contratto_corrente_settore=Trasporti
http://www.cnel.it/371?shadow_schede_contratto_corrente_settore=Trasporti


Luksemburga
CODE DU TRAVAIL 

(grozījumi)

2017. gada 14. 

marts

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi.

Paziņojuma forma ir iesniedzama 

elektroniski, reģistrējoties "ITM" 

sistēmā.

Minimālās algas stundas likme ir 13.863 EUR/stundā (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Luksemburgā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Luksermburgas teritorijā ir vajadzīgs, 

lai sadarbotos ar Luksermburgas kontrolējošām 

institūcijām. Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja 

iecelšanu Luksemburgas teritorijā;

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija;

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas 

iemaksu autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Luksemburgā un savu autovadītāju 

ar dokumentiem, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā.

Nīderlande WagwEU
2016. gada 18. 

jūnijs

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi. 

(neattiecas uz 

pašnodarbinātām 

personām)

Elektroniskais reģistrs pagaidām 

nav ieviests, paziņojuma formas 

nav.

Minimālā alga ir atkarīga no vecuma, piemēram, autovadītājiem, 

kas ir vecāki par 22 gadiem un darba nedēļā nostrādā vismaz 40 

stundas ir jāsaņem 9,20 EUR/stundā(bruto)

Autovadītājam pārbaudes laikā jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) pieteikums par nosūtīšanu darbam Nīderlandē no

2019. gada 1. janvāra;

4) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Nīderlandes teritorijā ir vajadzīgs, lai 

sadarbotos ar Nīderlandes kontrolējošām institūcijām. 

Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja 

iecelšanu Nīderlandes teritorijā;

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija (latviešu valodā);

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas 

iemaksu autovadītājam;

6) veselības pārbaudes izziņa papīra formātā;

7) autovadītāja apliecība ar derīgu 95. kodu.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Nīderlandē un savu autovadītāju ar 

dokumentiem, kurus tiem jāuzrāda pārbaudes laikā (der arī 

elektroniskā veidā).

Norvēģija Kolektīvās vienošanās
2015. gada 1. 

jūlijs

Kabobtāžas vai 

starptautiskajiem 

autopārvadājumiem, kas 

tiek veikti ar 

transportlīdzekļiem, kura 

pilna masa ir virs 3.5 t.

Nav reģistrācijas sistēmas.

Minimālā stundas likme kravu pārvadājumu jomā ir 167,65 

NOK/stundā (bruto) (17,64 EUR pēc valūtas kursa uz 23.10.2018). 

Savukārt pasažieru pārvadājumu jomā minimālā stundas likme ir 

154,57 NOK/stundā (bruto) (16,26 EUR pēc valūtas kursa uz 

23.10.2018).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Norvēģijas teritorijā nav vajadzīgs.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus jāuzrāda 

pārbaudes laikā un nepieciešamības gadījumā  jāsadarbojas ar 

Norvēģijas kontrolējošām institūcijām.

Spānija

Likums 45/1999 ar 

grozījumiem, kas minēti 

Karaļa dekrēta likumā 

9/2017;

Likums 23/2015;

Karaliskais likumdošanas 

dekrēts 5/2000 

1999. gada 30. 

oktobris; 2017. 

gada 27. maijs; 

2015. gada 23. 

jūlijs; 2000. 

gada 4. augusts

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi, 

ja uzturēšanās laiks 

Spānijas teritorijā 

pārsniedz 8 dienas.

Paziņošanas procedūras apraksts.

Minimālās likmes ir atkarīgas no Spānijas koplīgumiem 

autotransporta jomā. Piemēram, kravu pārvadājumu jomā minimālā 

likme ir: 24.53 EUR/dienā (bruto) vai 735.90EUR/mēnesī (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (spāņu valodā);

3) dokuments par nosūtīšanu darbam Spānijā;

4) darba un atpūtas laika uzskaite;

5) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo 

periodu (ar skaidrojumiem par minimālās algas 

piemaksām);

6) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par 

algas iemaksu autovadītājam.

Atbildīgais pārstāvis Spānijas teritorijā ir vajadzīgs, lai 

sadarbotos ar Spānijas kontrolējošām institūcijām. 

Pieprasījuma gadījumā ir jāuzrāda:

1) uzņēmuma vadības rīkojumu par atbildīgā pārstāvja 

iecelšanu Spānijas teritorijā;

2) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

3) autovadītāja darba līguma kopija (spāņu valodā);

4) autovadītāja algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar 

skaidrojumiem par minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas 

iemaksu autovadītājam.

Nodrošināt atbildīgo pārstāvi Spānijā un savu autovadītāju ar 

dokumentiem, kurus jāuzrāda pārbaudes laikā.

Vācija MiLoG
2015. gada 1. 

februāris

Divpusējie pārvadājumi, 

pārvadājumi uz/no 

trešajām valstīm un 

kabotāžas pārvadājumi.

Paziņojuma forma Employer's 

Operational Scheduling  (mobile) ir 

iesniedzama elektroniski 

Mindestlohn sistēmā, uzreiz par 

visiem autovadītājiem un uz 

periodu līdz 6 mēnešiem. 

Atsevišķi, brīvā formā ir jāreģistrē 

katrs autopārvadājums 7 dienu 

laikā pēc pārvadājuma 

pabeigšanas.

Minimālās algas stundas likme ir 8.84 EUR/stundā (bruto).

Autovadītājam pārbaudes laikā  jāuzrāda:

1) A1 sertifikāta oriģināls;

2) darba līgums (latviešu valodā);

3) darba un atpūtas laika uzskaite.

Atbildīgais pārstāvis Vācijas teritorijā nav vajadzīgs.

Nodrošināt savu autovadītāju ar dokumentiem, kurus jāuzrāda 

pārbaudes laikā un nepieciešamības gadījumā sadarboties ar 

Vācijas kontrolējošām institūcijām. Var tikt pieprasīti šādi 

dokumenti:

1) autovadītāja A1 sertifikāta kopija;

2) pieteikums par nosūtīšanu darbam Vācijā;

3) darba līgums (vācu valodā);

4) algas aprēķins par iepriekšējo periodu (ar skaidrojumiem par 

minimālās algas piemaksām);

5) bankas apstiprināts maksājuma uzdevums par algas iemaksu;

6) darba un atpūtas laika uzskaite;

7) atskaite par katru autovadītāju, braucienu un nostrādātām 

stundām Vācijas teritorijā;

8) atskaite no “Toll Collect” sistēmas.

SVARĪGA SAISTĪBU ATRUNA: Informācijai ir informatīvs raksturs.

https://guichet.itm.lu/edetach/
https://guichet.itm.lu/edetach/
https://guichet.itm.lu/edetach/
http://www.itm.lu/home/faq/ddt/remuneration/remuneration.html#a-combien-seleve-la-remuneration
https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-hourly-minimum-wage
https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-hourly-minimum-wage
https://www.government.nl/topics/minimum-wage/amount-of-the-hourly-minimum-wage
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/desplazamiento/index.htm#section6
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/desplazamiento/index.htm#subsection4_4
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/desplazamiento/index.htm#subsection4_4
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/debes_saber/desplazamiento-trabajadores-eng/desplazamiento/index.htm#subsection4_4
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/authenticate.do

