
Důležitý požadavek k výdělečné činnosti v Německu pro zahraniční 
individuální podnikatele 
A1 Potvrzení 

Co je A1 potvrzení?
A1 potvrzení potvrzuje Vám a Vašemu zadavateli zakázky, že se na vás vztahují právní předpisy 
v oblasti sociálního zabezpečení, tj. v jaké zemi máte sociální a zdravotní pojištění. 
Potvrzení vydává země, v které platí pro Vás legislativa. Toto je pravidlem Vaše rodná země. 
Váš dodavatel zakázek ví po předložení Vašeho A1 potvrzení, že nejste povinný platit v Německu 
sociální a zdravotní pojištění a v případě nemoci nebo úrazu máte zajištěné ošetření. 

Kde a jak můžu zažádat o A1 potvrzení? 
Zažádat o vystavení dokumentu A1 musíte před začátkem Vaší činnosti v Německu. U vícero 
stavebních projektů je A1 potvrzení požadavkem pro přihlášení a vstup na staveniště. 
O A1 potvrzení požádejte Vaší zdravotní pojišťovnu. Ta může toto potvrzení vystavit na nejvýše 
24 měsíců. 

Co stojí A1 potvrzení? 
A1 potvrzení se vydává bez poplatku na příslušném úřadě. 

Jak často musím zažádat o nový A1, neboli jak dlouhou má platnost? 
A1 může být vydán na určitý projekt. V tomto případě bude v A1 zachycena náležitá adresa 
projektu a zadavatele zakázky. Zde je potřeba zaznamenat, že ARGE člen zadavatele zakázky 
musí být zadán ale ne ARGE sama. V případě vydání na určitý projekt je A1 potvrzení vydána 
v platnost trvání zakázky. 

Pod bodem 5 v A1 potvrzení může být avšak také zakroužkován bod 5.3.  V tomto případě se 
uvádí, že ve stavu samostatné výdělečné činnosti neexistuje fixní adresa. 
A1 je poté všeobecně platná a může být vystavena na trvání do 24 měsíců a po uplynutí doby 
nově zažádat. Tato varianta je lepší, zde můžete pracovat pro vícero zadavatelů zakázek 
v zahraničí a nemusíte žádat o nový A1 potvrzení na každou novou zakázku. 

Co se stane, pokud se nemůžu prokázat A1 potvrzením? 
Váš A1 originální potvrzení byste měli mít vždy v zahraničí u sebe. 

Jinak se Vám může stát následující: 

- Uzavřen vstup na stavební projekt 
- V případě úrazu neplatí zákonné úrazové pojištění 

(toto platí jen, pokud je předložena zdravotní karta a A1 potvrzení) 
- V průběhu celní kontroly můžou být ustanoveny Německými úřady, v případě chybějícího 

A1 potvrzení, že jste povinen zaplatit také německé sociální pojištění – to může být 
drahé. 

- Dodatečně může být určeno v tomto případě německým finančním úřadem, pokuta za 
práci na černo a vašemu zadavateli zakázek připadnou velké potíže. 


