SOKA-BAU, Postfach 57 11, D-65047 Wiesbaden

europaabteilung@soka-bau.de

Основни данни за работодателя
(1) Номер на работодателя

(2) Код на държавата

(3) Име на фирмата и правна форма
(3) към име на фирмата и правна форма
(4) Законен представител (управител, управителен съвет и др.)
(5) Пълномощник на работодателя в Германия (по желание)

Пощенски адрес в Германия (ако има такъв)

(6) Име на адресата (евентуално и на "вниманието на")
(6) към име на адресата (евентуално и на "вниманието на")
(7-8) Улица, Номер
(9) Пощенски код

(10) Населено място

(11-12) Телефонен код, Телефонен номер

(13) Телефаксов номер

Данни за главното седалище на фирмата

(14-15) Квартал,Улица, Номер, бл., вх., ап.
(16) Код на държавата

(17) Пощенски код

(19-20) Телефонен код, Телефонен номер

(18) Населено място
(21) Телефаксов номер

(22) Данъчен номер
(22a) Имейл

Банкова сметка в

(23) Германия или в

изпращащата държава (24)

Моля, отбележете с кръстче във вярното поле!

(25) Име на банката
(26) Банков код
(27) Номер на сметката
(28) SWIFT код / BIC
(29) IBAN номер
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Основни данни за работодателя
(1) Номер на работодателя

(2) Код на държавата

Дейности извършвани от фирмата, по-специално в Германия

,

,

,

,

...

(30) Дейности съгласно "Списък с дейностите", виж долу
(31) Описание на дейността, ако под (30) е нанесен код 26

Необходими документи
Моля, приложете фотокопия от Вашите
 фирмена регистрация
 вписване в търговския регистър
 патентно разрешително (или други подобни).
Ако сте сте регистрирали и в Германия, моля, изпратете ни копия от тези сертификати.
Също така се нуждаем от спецификациите на Вашите трудови договори като доказателство за Вашата
дейност за строителните обекти през текущата година.

(32-33) Дата и подпис на работодателя/упълномощеното лице

(34) Фирмен печат

Списък с дейности
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
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