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

(1) Nr pracodawcy (2) Kod państwa

(3) Firma i forma prawna

(3) Ciąg dalszy - firma i forma prawna

(4) Ustawowy przedstawiciel! (członek zarządu, zarząd i in.)

(5) Pełnomocnik prawomocny w Niemczech

Adres doręczeń w Niemczech

(6) Nazwisko posiadacza adresu (ewent. także c/o)

(6) Ciąg dalszy - nazwisko posiadacza adresu (ewent.także c/o)

(7-8) Ulica, Numer domu

(9) Kod pocztowy (10) Miejscowość

(11-12) Nr kierunkowy, Nr telefonu (13) Nr telefaksu

Dane dot. głównej siedziby zakładu

(14-15) Ulica, Numer domu

(16) Kod państwa (17) Kod pocztowy (18) Miejscowość

(19-20) Nr kierunkowy, Nr telefonu (21) Nr telefaksu

(22) Kod podatkowy

(22a) e-mail

Bank obsługujący w    (23) Niemczech lub w (24) kraju kierującym do pracy za granicą

(właściwe proszę podkreślić) 

(25) Nazwa banku

(26) kod bankowy

(27) Numer rachunku

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

Podstawowe dane pracodawcy
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(1) Nr pracodawcy (2) Kod państwa

Podstawowe dane pracodawcy

Rodzaj wykonywanych prac, szczególnie w Niemczech

, , , ,   ...
(30) Prace zgodnie z wykazem prac, zobacz poniżej

(31) Opis wykonywanej pracy, jeżeli w (30) wpisany został klucz-Nr 26

Niezbędne dokumenty

Prosimy doręczyć

 zameldowanie o działalności gospodarczej

Wpis do rejestru handlowego

 Wpis do rejestru rzemieślniczego (lub podobny)

w formie kserokopii

Jeśli zarejestrowaliście się Państwo również w Niemczech, prosimy o przesłanie nam kopii tych zaświadczeń.

Jako dowód Państwa działalności potrzebujemy również wykazy prac do wykonania na budowach według 

zawartych przez Panstwo umów o dzieło i usługi na bieżący rok kalendarzowy.

(32-33) Data i podpis pracodawcy / upoważnionego przedstawiciela (34) Pieczątka firmy

01 Budownictwo naziemne, prace murarskie 13 Sucha zabudowa, montaż okien i drzwi

02 Prace betonowe i żelbetowe 15 Budownictwo podziemne i spec. prace podziemne

03 Prace zbrojarskie 17 Prace układanie kabli i budowa rurociagów

05 Budownictwo z prefabrykatów 19 Roboty ziemne

06 Prace ciesielskie 20 Roboty drogowe

07 Prace elewacyjne 23 Prace rozbiórkowe

08 Prace sztukatorskie i tynkarskie 24 Systemy izolacji termicznej /WDV

09 Prace termoizolacyjne, izolacja dzwiękochłonna, przeciwwilgociowa 25 Wynajem maszyn budowlanych z pers. obsługującym

10Glazury i układanie płyt 26 Inne prace

11 Prace jastrychowe

Wykaz prac
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