INFORMAÇÃO MENSAL 2021
para europaabteilung@soka-bau.de ou pelo correio para:

(1) Nr. da entidade patronal

SOKA-BAU
Hauptabteilung Europa
Postfach 5711
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Mês

(2) Código

Ano civil

E U R
(3) Mês e ano de facturação

(4) Moeda

Dados do trabalhador
Dia
(5) Número de trabalhador

Mês

Ano civil

Dia

(6) Data de nascimento

(7) largou a entitade patronal em
ou fim de destacamento

(8) Apelido(s)
(9) Nome(s) próprio(s)

Dados de actividade e de férias no respectivo mês
de

,

até

(10) empregado na Alemanha

(10a) horas sujeitas

(10b) Horas de perda de

(prim. e últ. dia calendário)

ao pagamento salarial

trabalho (doença sem salário).

(11) Dias de férias não pagos

(12) Outros dias sem salário

(dias calendários)

= de
até
(13) Dias de férias concedidos e pagos (dias úteis)
(dias úteis e período de férias)

,

,

(14) remuneração de ferias concedida

(15) salário bruto incl. a remuneração de férias de (14)
Dia

(5) Número de trabalhador

Mês

Ano civil

Dia

(6) Data de nascimento

(7) largou a entitade patronal em
ou fim de destacamento

(8) Apelido(s)
(9) Nome(s) próprio(s)

Dados de actividade e de férias no respectivo mês
de

,

até

(10) empregado na Alemanha

(10a) horas sujeitas

(10b) Horas de perda de

(prim. e últ. dia calendário)

ao pagamento salarial

trabalho (doença sem salário).

(11) Dias de férias não pagos

(12) Outros dias sem salário

(dias calendários)

(dias úteis e período de férias)

,
(14) remuneração de ferias concedida

Soma:

= de
até
(13) Dias de férias concedidos e pagos (dias úteis)

,
(15) salário bruto incl. a remuneração de férias de (14)

,
(16) Soma das remunerações concedidas

,
(17) Soma dos salários brutos
incl. a remunerações de férias de (16)

MM PT
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(17) Soma dos salários brutos incl.
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Dados do trabalhador
Dia
(5) Número de trabalhador

Mês
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Dia
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de

,
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(10) empregado na Alemanha
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trabalho (doença sem salário).

(11) Dias de férias não pagos

(12) Outros dias sem salário

(dias calendários)
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,
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até
(13) Dias de férias concedidos e pagos (dias úteis)

,
(15) salário bruto incl. a remuneração de férias de (14)

(18) Soma total dos salários brutos

,

incl. as remunerações de férias
x

15,40 % Contribuição

(19) Taxa a liquidar

,

(20) Soma das remunerações de férias concedidas

,

(21) Data e Assinatura do empregador/ procurador*

(21) Carimbo da empresa

*Com a assinatura e carimbo, a entidade patronal garante ter pago
as respectivas remunerações e dias de férias aos trabalhadores.

MM PT
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SUPLEMENTO Á INFORMAÇÃO MENSAL 2021
(Caso particular de indemnização de férias)
para europaabteilung@soka-bau.de ou pelo correio para:

(1) Nr. da entidade patronal

SOKA-BAU
Hauptabteilung Europa
Postfach 5711
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Mês

(2) Código

Ano civil

E U R
(3) Mês e ano de facturação

(4) Moeda

Dados do trabalhador
Dia
(5) Número de trabalhador

Mês

Ano civil

(6) Data de nascimento

(7) Apelido(s)
(8) Nome(s) próprio(s)
Dia

Mês

,

desde
(9) reformado ou a receber pensão de invalidez
(é favor juntar um comprovativo, p. ex. uma cópia do aviso de pensão)
Dia
(5) Número de trabalhador

Mês

(10) remuneração de férias concedida

Ano civil

(6) Data de nascimento

(7) Apelido(s)
(8) Nome(s) próprio(s)
Dia

Mês

,
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(9) reformado ou a receber pensão de invalidez
(é favor juntar um comprovativo, p. ex. uma cópia do aviso de pensão)

(10) remuneração de férias concedida

(11) Soma das indemnizações restituíveis

,

(21) Data e Assinatura do empregador/ procurador*

(21) Carimbo da empresa

*Com a assinatura e o carimbo, a entidade patronal garante ter pago
as respectivas remunerações e dias de férias aos trabalhadores.

MM PT caso particular
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