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

europaabteilung@soka-bau.de

DADOS INDIVIDUAIS DA ENTIDADE PATRONAL

(1) Número da entidade patronal

(2) Código do Estado

(3) Nome da empresa e forma jurídica
(3) ainda o nome da empresa e forma jurídica
(4) Representante legal (nome do gerente, presidente ou outros)
(5) Procurador da entidade patronal na Alemanha (indicação voluntária)

Endereço postal na Alemanha

(6) Nome do titular do endereço (event. a/c de quem)
(6) ainda nome do titular do endereço (event. a/c de quem)
(7-8) Rua, N° da porta
(9) Código postal

(10) Localidade

(11-12) Indicativo telefónico, Número de Telefone

(13) Número de fax

Informação sobre a sede da empresa

(14-15) Rua, N° da porta
(16) Código do Estado

(17) Código postal

(19-20) Indicativo telefónico, Número de Telefone

(18) Localidade
(21) Número de fax

(22) Número de contribuinte

(22a) endereço de e-mail

Ligação bancária na

(23) Alemanha

ou no im (24) país destacador

(marque o que se lhe aplica)

(25) Nome do banco
(26) Código bancário / Chave bancária/ Código de instituição
(27) Número de conta
(28) SWIFT-CODE / BIC
(29) IBAN
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DADOS INDIVIDUAIS DA ENTIDADE PATRONAL

(1) Número da entidade patronal

(2) Código do Estado

Actividades empresariais especialmente na Alemanha

,

,

,

...

,

(30) Actividades segundo a Lista de actividades, ver abaixo
(31) Descrição da actividade, se indicou em (30) a chave N° 26

Documentos necessários
Queira anexar fotocópias
 do registo comercial
 da licença de exercício de actividade
 do registo de actividade (ou semelhante)
Caso também se registou na Alemanha, por favor transmita-nos fotocópias dos certificados.
Como comprovativo das suas atividades também necessitamos da lista de prestações dos seus contratos de
empreitada para obras do ano civil atual.

(32-33) Data e Assinatura do empregador/ procurador

(34) Carimbo da empresa

Lista de atividades
01 Construção acima do solo

13 Montagem de componentes

02 Trabalhos com betão

15 Construções subterraneas

03 Obras de reforço

17 Instalação de cabos eletricos e canos nas construções subterraneas

05 Trabalhos pré-fabricados

19 Trabalhos de escavações no solo

06 Trabalhos de carpintaria

20 Construção rodoviária

07 Trabalhos de fachadas

23 Trabalhos de demolições

08 Trabalhos de estuque e gesso

24 Fabrico de matérias de construção que não podem ser armazenados

09 Isolamento do calor, do frio, acústico e da humidade

25 Aluguer de máquinas de construção com o pessoal de serviço

10 Colocação de azulejos e placas

26 Outros trabalhos de construção

11 Trabalhos de soalhos
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