2019.01.01-től emelkedik a francia minimálbér összege
Tisztelt Ügyfeleink!
A francia kormány bejelentette, hogy 2019.01.01-től a francia minimálbér összege bruttó 10.03
euróra emelkedik óránként a 3b-6 kategóriák esetében. A 7-es kategória kapcsán továbbra is a 10.06
eurós összeget szükséges figyelembe venni és elszámolni.
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg 9.88 eurós minimálbér összeg 2018.12.31-ig marad érvényben a
3b-6 kategóriák esetében, vagyis 2019.01.01-től kezdődően az Ön sofőrjeit már minimum bruttó 10.03
euró összeg illeti meg óránként a Franciaország területén végzett munkaidejük alatt.
Információ a sofőrök részére kiállított kiküldetési formanyomtatványokat illetően:
Az összes olyan 2018.12.31-ig kiállított nyomtatvány, amelynek érvényessége átnyúlik a 2019-es
évre és a jelenleg érvényben lévő minimálbér összegét tartalmazza, természetesen továbbra is
elfogadásra kerül majd a hatóságok részéről, vagyis a minimálbér emelkedése miatt nincs szükség
új nyomtatvány igénylésre, azonban arra mindenképp oda kell figyelni, hogy 2019.01.01-től már a
fent említett, megemelt összeg kerüljön elszámolásra a sofőrök részére a bérszámfejtés során.
A 2019.01.01. után újonnan igényelt vagy megújított nyomtatványokon viszont már a minimum 10.03
eurós bruttó órabérnek kell szerepelnie.

Miket kell figyelembe venni a sofőrt megillető minimálbér összegének
kiszámításakor?
Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy miket kell figyelembe vennie a sofőrt megillető
minimálbér öszegének kiszámítása során a Franciaország területén végzett munkaórákra
vonatkozóan. A francia hatóságok által közzé tett információ alapján:
Az Európai Parlament és a Tanács 1996. december 16-i 96/71/EK irányelv 3. cikkének 7. bekezdése
alapján a következőket szükséges figyelembe venni:
- az alkalmazott munkabére
- az esetleges túlóráért járó bér
- az egyéb esetleges mellékjövedelem
- az egyéb különleges juttatások a kiküldetéshez kapcsolódóan (pl. munkavégzési bónusz)
- egyéb további juttatások
Az összegek bruttóban értendők.
A kiküldetéshez tartozó juttatásokat a minimálbér részének tekintik, kivéve, ha azokat a kiküldetés
kapcsán ténylegesen felmerült költségek, mint például utazás, lakás és ellátás megtérítésére fizetik
ki.
A francia nemzeti kollektív szerződés értelmében, a közúti árufuvarozók esetében az alábbi
kiegészítéseket is alkalmazni kell:
- A minimálbér összegét plusz 2%, 4%, 6% vagy 8%-kal meg kell emelni attól függően, hogy a
sofőr több mint 2, 5, 10 vagy 15 éve dolgozik a vállalkozásnál.
- A vasárnapi bónusz összege 10.07 €, amennyiben a ledolgozott órák száma kevesebb, mint 3,
illetve 27.77 €, ha a ledolgozott órák száma több, mint 3.

A személyszállítással foglalkozó vállalkozások esetében továbbra is az alábbi, a jelenleg is érvényben
lévő 2017-es kollektív szerződésben szereplő összegeket kell figyelembe venni addig, amíg az új
kollektív szerződés megkötésére nem kerül sor:
Csoport

8

9

9b

10

Leírás/Magyarázat
Autóbuszvezető Autóbusz
vezetésével megbízott fizikai
dolgozó, segíti a fogadót a
csomagok és a postai
küldemények és szállítmányok
kezelésében
Autóbuszvezető fogadó
oldalon: - Fizikai dolgozó,
feladata az autóbusz vezetése,
menetjegy díjának átvétele,
utascsomagok kezelése,
üzenetek átvétele;
Turista buszvezető Legalább két
éves buszvezetői tapasztalattal
rendelkező, a 8. vagy 9. sz. alatt
szereplő valamennyi alkalmazási
feltételnek megfelelő fizikai
dolgozó;
Első osztályú turista buszvezető
- Általában legalább 32 üléses,
luxus kategóriába tartozó
autóbuszt vezető fizikai
dolgozó, nagy távolságú, tehát
legalább 5 napig tartó
turistautakon vezeti a buszt.

Koefficiens

Órabér (bruttó)

138V

10,2089 €

140V

10,2834 €

145V

10,4961 €

150V

10,7512 €

További információért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a farkas@mkfe.hu e-mail címen!
Üdvözlettel,
MKFE Kommunikáció

