
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de 

(1) Номер на работодателя (2) Код на държавата (3) Номер на работника

(4) Фамилно име

(5) Собствено/и име/на (6) Дата на раждане

Пълен адрес в родината

(7-8) Квартал,Улица, Номер, бл., вх., ап.

(9) Код на държавата (10) Пощенски код (11) Населено място

Компетентна служба по събиране на вноските за социално осигуряване (НОИ)

(12) Име на службата (18) соц.осигурителен номер на работника

(13-14) Улица, Номер 

(15) Код на държавата (16) Пощенски код (17) Населено място

Компетентна служба по събиране на данъка върху трудовото възнаграждение (данъчна служба)

(19) Име на данъчната служба (25) данъчен номер на работника

(20-21) Улица, Номер 

(22) Код на държавата (23) Пощенски код (24) Населено място

Продължителност на изпращането

(26) Продължителност на изпращането от (Ден.Месец.Година) вероятно до (Ден.Месец.Година) 

(27) Дейност, виж списък с дейности на страница 2 (28) точно описание на дейността

(29) дата и подпис на работодателя/упълномощения (30) фирмен печат

l Предоставили ли сте на служителите си отпуск преди командироването, който трябва да се вземе под внимание?

l Плащате ли вече вноски в каса отпуски във Вашата държава?

Тогава, молим да се обърнете към съотвтния офис мениджър. Повече информация можете да немрите тук:

https://www.soka-bau.de/europa/

Основни данни за работника
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(1) Номер на работодателя (2) Код на държавата (3) Номер на работника

Основни данни за работника

01 Високо строителство, зидария 13 Гипскартон (сух строеж),монтаж на прозорци и врати

02 Бетонни и стоманени дейности 15 Подземен строеж и специализиран строеж

03 Кофражни дейности 17 Строеж на кабелни проводи, тръбопроводи

05 Довършителни дейности 19  Земно (почвено) строителство, дренаж

06 Дърводелски дейности 20 Пътено строителство

07 Фасадни дейности 23  Разрушителна дейност

08 Поставяне на мазилка и гипс 24 Работа с топлоизолационна композитна система/WDVS

09 Изолация 25 Отдаване под наем на индустриални машини и персонал

10 Поставяне на плочки, фаянс и други настилки 26 Други дейности

11 Поставяне на замазка

Списък с дейности
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