Potrdilo A1 in drugi uporabni obrazci za uveljavljanje pravic iz
socialne varnosti
A1 – potrdilo o obveznem zavarovanju v matični državi
Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarske konfederacije izvajati
storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1. S potrdilom
delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v
obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji. Potrdila so izdana na podlagi Uredbe ES št.
883/2004 / v nadaljnjem besedilu Uredba/.
Portal SPOT omogoča elektronsko oddajo vloge za pridobitev ali predčasno prekinitev:
•
•

Potrdila A1 na podlagi člena 12 Uredbe in Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
(ZČmIS) - enkratna napotitev
Potrdila A1 na podlagi člena 13 Uredbe - sočasne zaposlitve za delavce, ki običajno
sočasno opravljajo delo v več državah in le pri enem delodajalcu. Vlogo za potrdilo A1
je možno oddati za naslednje kategorije delavcev: voznike, serviserje in monterje.

S potrdilom A1 ne le zaposleni delavec, ampak tudi samostojni podjetnik, v tujini izkazuje, da
je vključen v obvezna zavarovanja v RS.
Vlogo za izdajo A1 lahko vloži podjetnik zase in za svoje zaposlene elektronsko preko portala
SPOT. Če tega ne zna ali nima certifikata, potem lahko pooblasti drugo osebo, da to naredi
zanj. Pooblastilo je možno vložiti na katerikoli točki SPOT in ko bo vneseno, bo pooblaščena
oseba lahko za podjetnika in njegove zaposlene oddajala vloge in prevzemala potrdila.
Pogoji za pridobitev A1 za delodajalce so:
-

Podjetje običajno opravlja storitve v Republiki Sloveniji
Predložiti je potrebno pogodbo o zaposlitvi, kjer mora biti upoštevana možnost
zaposlitve v tujini in pogoji, pod katerimi bo zaposleni delal v tujini
Ne sme biti kršitelj delovnopravne zakonodaje
Storitev se izvajala v okviru dejavnosti, ki so registrirane v RS
Napoteni delavci običajno dela ne opravljajo v državi napotitve
Z naročnikom storitve mora biti sklenjena pogodba
Podjetje mora imeti poravnane vse davčne obveznosti in ne sme biti nepredlagatelj
davčnih obračunov

Če za A1 prosi samostojni podjetnik zase velja enako, le kršitev delovnopravne zakonodaje in
pogodba o zaposlitvi se ne preverja, ker ne gre za delodajalca.
Potrdilo A1 izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v roku 5 delovnih dni, ki pred
izdajo vse navedene pogoje tudi preveri.
Oddaja vloge v papirni obliki ni mogoča. Prav tako ni mogoče izdati potrdila A1 osebi, za
katero je že izdano veljavno potrdilo A1.
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Če do napotitve ne pride ali pa je predčasno preklicana, je potrebno ZZZS o tem obvestiti, saj
se potrdilo v teh primerih razveljavi, a le za naprej, nikoli za nazaj.
Celoten postopek (izdaja A1, poziv za dopolnitev, sklep, odločba) poteka samo prek sistema
SPOT.
Če pristojni organ oceni, da pogoji za izdajo potrdila A1 niso izpolnjeni, vlogo z odločbo
zavrne.
Sprememba zavarovalnih podlag
Ob izdaji potrdila A1 ZZZS izvede odjavo obveznega zdravstvenega zavarovanja napotenega
delavca po obstoječi zavarovalni podlagi in prijavo po zavarovalni podlagi 002 /detaširani
delavci!/.
Delodajalec oz. samozaposlena oseba mora za delavca ob koncu napotitve vložiti odjavo po
podlagi 002 in, če so izpolnjeni pogoji (npr. da je delavec še naprej zaposlen pri delodajalcu),
vložiti prijavo po obstoječi podlagi zavarovanja:
- Zaposleni delavci v družbah nazaj na podlago 001
- Zaposleni delavci pri s.p.-jih, nazaj na podlago 13.

DA1 – nesreče pri delu v tujini
Z obrazcem DA1 dokazujemo nesrečo pri delu v tujini ali z delom povezano bolezen. Obrazec
vam omogoča upravičenost do zdravljenja pod pogoji, ki se uporabljajo za primere nesreče pri
delu in poklicne bolezni v drugi državi članici EU. Ta obrazec se uporablja namesto obrazca
E123.

U1 – uveljavljanje pravice do nadomestila za brezposelnost za
dokazovanje zavarovalne dobe v drugih državah EU
Z obrazcem U1 dokazujete zavarovalne dobe v drugih državah EU, ki se upoštevajo pri
izračunu nadomestila za brezposelnost.
Obrazec izdajo zavodi za zaposlovanje zadnje države, v kateri ste delali. Predložiti ga morate
zavodu za zaposlovanje države, v kateri želite uveljavljati pravico do nadomestila. Ta obrazec
se uporablja namesto nekdanjega obrazca E301.

U3 – iščem delo v tujini
Obrazec U3 je opozorilo zavoda za zaposlovanje v državi, v kateri iščete zaposlitev.
Sporoča vam, da je ta zavod obvestil pristojni zavod v državi, ki vam izplačuje nadomestilo
za brezposelnost, o spremembi vaših okoliščin. To morda pomeni tudi, da bo pristojni
zavod morda uvedel spremembe v zvezi z vašim nadomestilom za brezposelnost.
SPOT svetovanje Zasavje
Doroteja Urbanija, svetovalka
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