in caz de

razie?

ROMÂNĂ / RUMÄNISCH

Ce faci

Prostitutia este legala.
Nu va lasati perturbate si intimidate!

Functionarii pun de obicei multe intrebari, a raspunde la aceste
intrebari, te poate duce in mare incurcatura. In primul rand
intotdeauna ar trebui sa intrebi, cine efectueaza aceasta razie
(politia, vama-, serviciul de investigatii fiscale sau procuratura) si
despre ce este vorba (procedura penala, control fiscal sau control
de munca la negru)
Daca nu cunosti suficient de bine limba germana, solicita
contactarea unui translator.
Daca faci declaratie, solicita ca toate intrebarile si raspunsurile
sa fie protocolate in scris, citeste apoi protocolul cu atentie, in
cazul in care ceva nu este corect fa modificari, si refuza semnarea
acestuia daca modificarile nu au fost facute. Petru documente
proprii, solicita efectuarea unei fotocopii a declaratiei pentru tine
sau fa tu un rezumat al acesteia.

Serviciul de investigatii fiscale
Serviciul de investigatii fiscale efectueaza investigatii in caz de
infractiune si evaziune fiscala.
Trebuie sa
• daca ai un cod fiscal, sa comunici numele si codul fiscal si sa
prezinti cartea ta de identitate respectiv pasaportul.
• daca participi la procedura Düsseldorf (impozit pausal 30€),
specifici doar numele tau artistic. Mai mult nu!
Nu trebuie sa
• raspunzi la fata locului la intrebarile puse de catre serviciul
de investigatii fiscale, poti solicita chiar ca aceste intrebari cu
aspect fiscal sa iti fie trimise in scris.
dai declaratii, daca printr-un raspuns dat serviciilor de
investigatii fiscale poti sa te faci vinovata de infractiune si
evaziune fiscala (daca functionarul solicita un raspuns pe
loc, apeleaza imediat la un sprijin legal si atrage-le atentia ca,
in cazul in care exista riscul de a te invinui, obtinerea unui
raspuns prin constrangere nu este permis.

Biroul vamal Berlin
Vama efectueaza controale privind munca ilegala si munca la
negru.
Trebuie sa
• dai informatii referitoare la persoana ta: prenumele, numele
de familie si de nastere, locul si data nasterii, starea civila,
ocupatia actuala, domiciliul actual si cetatenia.
• prezinti pasaportul si permisul de sedere.
• prezinti documente (de exemplu notite, calendare de
buzunar) care sugereaza sau din care reiese natura, amploarea
si durata situatiei tale de munca. Mai mult nu!

Nu trebuie sa
• faci declaratii, daca te invinuiesti pe tine. Este dreptul tau sa
refuzi sa dai orice declaratie sau sa minti. La fiecare intrebare
trebuie sa analizezi exact daca exista posibilitatea de a te
invinui cu raspunsul tau dat, daca da, refuza sa dai informatii
(in cazul in care functionarul te contrazice apeleaza la
ajutorul unui avocat), daca nu, da informatiile necesare.

Politia /LKA
Politia investigheaza in caz de infractiuni sau abateri de ordine.
Trebuie sa
• dai informatii referitoare la persoana ta : prenumele, numele
de familie si de nastere, locul si data nasterii , starea civila,
ocupatia actuala, domiciliul actual si cetatenia.
• prezinti pasaportul si permisul de sedere. Mai mult nu!
Nu trebuie sa
• dai declaratie, daca este vorba de politie.
• faci declaratie, in cazul in care este vorba de procuratura si
daca procedura penala este indreptata impotriva ta. In special
in caz de plangere penala nu te invinui pe tine insati! (daca ti
se neaga acest drept apeleaza la ajutorul unui avocat).
• sa faci declaratie, daca este vorba de procuratura si daca
procedura penala este indreptata impotriva unui tert si totusi
exista posibilitatea de a te incrimina pe tine insati.

Razie pentru controlul identității
Spre deosebire de controale, o razie se referă la controale în grup,
programate, care sunt posibile în urma blocării surprinzătoare a
unei anumite locații, cu scopul de a verifica identitatea unui grup
mai mare de persoane.
Potrivit legii care reglementează activitatea poliției și dreptului
administrativ pentru Berlin / ASOG Bln § 21 Nr. 1, poliția poate
verifica identitatea unei persoane, dacă persoana respectivă se află
într-un loc unde este practicată prostituția.
În acest caz, toate persoanele prezente sunt
obligate să prezinte cartea de identitate,
pașaportul, pașaportul străin sau permisul de
ședere.
Persoanele care nu se pot identifica, vor fi duse la
secția de poliției pentru stablilirea identității.
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