
Насоки за попълване на формуляра на декларация 

 

Забележка: Важно е да бъдат попълнени всички раздели на формуляра 

на декларация. 

Име и адрес на доставчика на услугата 

Името и адресът на работодателя или на дружеството, които командироват работника 
в Ирландия. 
Добавете пощенския код и държавата. 
 

Име и адрес на лицето за контакт 

Името и адресът на лицето, подаващо формуляра на декларация, ИЛИ лицето, 

определено от работодателя да осъществи връзка със Службата за инспекция по труда 

в Ирландия. 

Място на работата 

Адресът в Ирландия, където ще бъде командирован работникът/ където работникът 

ще извършва работата си. 

Име на служителя, адрес и дата на раждане 

Изискваният адрес е адресът, на който служителят обикновено пребивава в 

изпращащата държава. 

Социалноосигурителен номер 

Социалноосигурителният номер на служителите в изпращащата държава. НЕ СЕ 

ПРИЕМАТ НОМЕРА НА ПАСПОРТИ. 

 

Длъжностна характеристика/наименование на длъжността и 

националност на служителя 

Въведете длъжностна характеристика/наименование на длъжността и националност 

на служителя. 

 

(Гражданин на държава извън ЕИП) Притежание на разрешение за 

работа (Да/Не/) 

Ако е приложимо, моля да предоставите подробности за притежаваното разрешение 

за работа 

 

Начална дата — Предвидена крайна дата 



Началната дата и предвидената крайна дата на работата на служителя в Ирландия. 

 

Брутно седмично заплащане 

Без хранене и настаняване / разноски 

 

Общо брой отработени часове на седмица (в Ирландия) 

Приемлива е средна стойност, ако общите часове на седмица варират. 

Моля, вж. следната връзка за средната максимална работна седмица 

https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-and-wages/ 

 

Брутна часова ставка на заплащане 

https://www.workplacerelations.ie/en/what_you_should_know/hours-

andwages/sectoral%20employment%20orders/ 

 

Формуляр на декларация за командирован работник 

Какво е „командирован работник“? 

„Командировани работник“ е служител, който обикновено работи в друга държава — 

членка на ЕС, но за ограничен период от време извършва своите трудови задължения в 

Ирландия. 

Задължен ли съм по закон да подам формуляр на декларация? 

Да Формуляр на декларация се изисква от работодателя по отношение на всеки 

служител, пътуващ от друга държава от ЕС за Ирландия с цел работа. 

Какво ще се случи, ако не подам формуляр на декларация? 

Неподаването на формуляр на декларация е престъпление. При осъждане по дело по 

бърза процедура може да бъде наложена глоба в размер до 5000 EUR. 

Кога трябва да попълня този формуляр? 

Формулярът на декларация трябва да бъде подаден не по-късно от датата, на която 

служителят започва работа в Ирландия. 

Съществува ли минимален период, в който не се изисква формуляр на декларация? 

Не. Този въпрос обаче понастоящем се разглежда. 



Какво се случва с моя формуляр? 

Информацията се задържа от WRC. WRC може да се позове на формуляра, ако е взето 

решение за проверка на работодателя по отношение на спазването на задълженията 

по ирландското трудово право. 
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