Informação rápida
Sistema eletrónico de comunicação do sistema de destacamento do
trabalhador (EMAEV)
1.

Endereço na internet
https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/
ou via SOKA-BAU-online LOGIN PARA ENTIDADES PATRONAIS
INTERNATIONAIS
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Registo

Registe-se com o seu User-ID e a sua palavra-passe:

Dados de acesso recebeu pelo correio
da nossa parte:
- User- ID (07700xxxxx) e a palavrapasse para o registo
- Palavra-passe de transação para
enviar a informação mensal
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Alterar palavra-passe
Depois de se registar a primeira vez tem de alterar a palavra-passe.

Bloqueou o seu acesso? Ou esqueceu a sua
palavra-passe? Por favor dirija-se ao serviço
de atendimento ao cliente ou envie um E-Mail
para europaabteilung@soka-bau.de.
Nós podemos reativar o seu acesso ou atribuir
uma palavra-passe nova.
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Informação mensal – abrir janela
Através do separador “informação mensal” abre o resumo mensal. Escolha o mês
desejado e clique em
. Caso queira entregar uma correção
clique em
.
Nota: Para introduzir um correção é necessário introduzir uma informação mensal
previamente.

No livro de usuário
encontra a instrução
detalhada.

Todos trabalhadores que registou na alfandega para tal mês (participação segundo
§18 da AEntG) já se encontram no resumo: Clique em “continuar com…”

Falta um trabalhador? Você próprio pode-o
introduzir (ver 7. dados individuais).
Há trabalhadores duplos? Por favor dirija-se
ao serviço de atendimento ao cliente antes de
introduzir a informação mensal.
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Informação mensal- introduzir dados
Agora pode introduzir a informação para o primeiro trabalhador na lista. Campos de
preenchimento obrigatório são marcados em vermelho. Você também pode sair do
programa e continuar mais tarde. Os seus dados serão gravados:

Destaca os seus trabalhadores com interrupção? Em “(10) outros” pode introduzir
vários períodos.
O trabalhador não foi destacado ou não é assalariado? Coloque visto em “correção”
e indique o motivo. Ou pode escolher um motivo do campo “observação
apresentada”, ou pode introduzir o seu próprio motivo no campo “observação”.
Depois de introduzir os dados de um trabalhador clique em “controlar o registo”.
Caso os dados introduzidos não sejam plausíveis, será avisado.
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Correção da informação
Precisa de corrigir a informação mensal? Clique em “correção da informação” e
escolha o/ a trabalhador/a via o símbolo
seguida pode efetuar a alteração.

. Coloque visto em “correção”. Em

Esteja atente aos prazos para a
correção da informação
acordados coletivamente.

Nota: Salários brutos já participados não podem ser apagados. Por favor dirija-se
ao serviço de atendimento ao cliente.
Para efetuar uma correção por favor indique sempre o salário bruto total- não
apenas a diferença da informação inicial.
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Dados individuais- participar trabalhadores novos
Caso um dos trabalhadores faltar na vista geral clique “registar novo trabalhador” e
adicione o trabalhador.
Com um clique em “alterar dados individuais do trabalhador” pode alterar ou
completar dados individuais do trabalhador.
Nota: Dados individuais do trabalhador só podem ser comunicados pela internet para
quais quer comunicar a informação mensal. Precisa de comunicar dados adicionais,
por favor use o formulário “dados individuais do trabalhador”. Este encontra-se na
nossa página https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/.

Dica: Já tem o número de
trabalhador à disposição? Alguns
campos são automaticamente
preenchidos se inserir esse
número.

Por favor preencha os campos de preenchimento obrigatório marcados em
vermelho.
Por favor apenas use letras latinas. O sistema não sabe transformar caracteres
especiais estrangeiros.
Quando acabar de preencher, pode nos enviar os dados. Clique em “continua
com introdução de palavra-passe de transação”. Na parte de baixo do ecrã
abre-se uma janela em que introduz a sua palavra-passe. A seguir clique em
“transmitir dados”.
Automaticamente volta para a janela “informação mensal” e pode inserir os
dados para o trabalhador adicional.
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Informação mensal – transmissão
Depois de completar os dados para a informação mensal, clique em “transmitir
dados”. Caso os dados foram levantados corretamente pode introduzir a sua palavrapasse do número de transação. Se não é o caso o campo ficará cinzento.
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Mais instruções
No separador “caixa postal” pode ver todas informações mensais e todos os dados
individuais do trabalhador que nos transmitiu nos últimos 90 dias. Pode abrir como
PDF e descarregar à discrição.
Tome em consideração que não lhe passamos faturas individuais. No final da
informação mensal encontra o montante que deve pagar.
Alterações são gravadas de noite. No dia de trabalho seguinte (segunda a sextafeira) pode ver as alterações.
Caso tenha dúvidas dirija-se ao serviço de atendimento ao cliente.
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