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DORIŢI SĂ AFLAŢI MAI MULTE DESPRE REGULAMENTUL ET?

Aveţi întrebări suplimentare sau nu sunteţi sigur(ă) dacă sunteţi eligibil(ă) pentru a beneficia de 

regulamentul ET în situaţia dvs.?

Bineînţeles, vom fi fericiţi să vă ajutăm. Adresaţi-vă specialistului dvs. pentru clienţi. 

SALARIUL NET MAI MARE? ALFAŢI MAI MULTE 

DESPRE REGULAMENTUL PRIVIND 

COSTURILE EXTRATERITORIALE 
[REGULAMENTUL ET].

RO

Locuiţi în străinătate și lucraţi temporar în Olanda? În acest caz 

puteţi beneficia de regulamentul privind costurile extrateritoriale.

WIJ GELOVEN
STERK IN
VERANDERING



CE ESTE REGULAMENTUL ET:

ET este o abreviere a cuvântului “extrateritorial”. Acest cuvânt înseamnă literalmente: în 

afara ţării. Regulamentul ET este un regulament pentru lucrătorii care locuiesc în afara 

Ţărilor de Jos și care lucrează temporar în această ţară. Potrivit acestui regulament, aceștia 

pot beneficia de o compensaţie gratuită pentru costurile suplimentare suportate, aferente 

șederii lor în Ţările de Jos. Datorită acestui lucru salariul net este mai mare.

PUTEŢI BENEFICIA ȘI DUMNEAVOASTRĂ DE REGULAMENTUL ET?

Dacă locuiţi în străinătate și lucraţi temporar în Ţările de Jos, puteţi beneficia de 

regulamentul ET.

Datorită acestui regulament, orice costuri suplimentare suportate de dvs. vor fi rambursate 

într-o formă neimpozabilă. Exemple sunt costurile de călătorie din și în ţara dvs. de 

reședinţă, costurile duble de cazare sau costurile de întreţinere mai mari.

Următoarele componente ale condiţiilor de angajare sunt schimbate:

        - o parte din remuneraţia convenită pentru o anumită perioadă

        - zilele de concediu peste cele prevăzute de lege

        - indemnizaţiile pentru munca în ore neregulate și pentru orele suplimentare

        - orele de compensare

Următoarele costuri extrateritoriale sunt schimbate:

        - costurile de cazare dublă

        - transport de la și către Olanda

        - costurile suplimentare de întreţinere

DORESC SĂ FOLOSESC REGULAMENTUL ET

Beneficierea de regulamentul ET este foarte ușoară. Tot ce trebuie să faceţi este să solicitaţi 

un certificat de rezidenţă de la specialistul dvs. pt. clienţi; Flexspecialisten va avea grijă de rest 

pentru dvs. Cu toate acestea, există câteva condiţii pentru utilizarea acestui regulament:

 - Acesta trebuie pregătit în scris în prealabil.

 - Compensaţia neimpozabilă este limitată la costurile efectiv suportate.

 - Salariul după schimb nu poate fi mai mic decât salariul minim legal.

 - Suma schimbată nu poate depăși 30% din salariul real.

 -  Partea schimbată a salariului nu afectează valoarea bazei bonusului pentru orele 

suplimentare și a bonusului pentru activitatea prestată în ore neregulate.

 -  Salariul maxim care urmează să fie schimbat și sărbătorile care valoarea zilelor de 

concediu peste cele prevăzute în lege constituie 81% din costurile ET (rata de schimb de 

0,81). Rata de schimb nu se aplică indemnizaţiilor și orelor compensatorii.

 -  Valoarea compensaţiei neimpozabile sau valoarea cotelor trebuie să fie stabilită în 

declaraţia salarială.

 - Nu se acumulează rezerve pentru partea schimbată a salariului

 - Partea schimbată a salariului nu este inclusă în drepturile de pensie dobândite

EXEMPLU DE CALCUL

Beneficiile care rezultă din utilizarea reglementărilor ET pot varia în funcţie de situaţia 

personală a lucrătorului. Mai jos furnizăm 2 exemple care arată care este cuantumul 

salariului net datorită aplicării reglementărilor ET:

Un lucrător temporar care lucrează 40 de ore pe săptămână cu un tarif orar de 10,11 € 

și aplică reglementările ET, primește suma netă de 410,46 € pe săptămână, iar dacă nu 

aplică aceste reglementări – primește suma netă de 393,74 €, așadar prima soluţie este mai 

avantajoasă cu suma netă de 16,72 € pe săptămână. În fiecare an acest lucrător primește o 

sumă netă cu 869,44 € mai mare.

Un lucrător temporar care lucrează 40 de ore pe săptămână cu un tarif orar de 10,22 € 

și un adaos pentru prestarea muncii în zilele de sâmbătă, și aplică reglementările ET, primește 

suma netă de 423,15 € net și dacă nu aplică aceste reglementări – primește suma netă de 

405,16 €. Prin urmare, aplicarea reglementărilor ET este mai avantajoasă cu suma netă de 

17,99 € pe săptămână. În fiecare an acest lucrător primește o sumă netă cu 935,48 € mai mare.


