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Mod de utilizare rapidă pentru 
sistemul de raportare electronică a procedurii de detașare a salariaților 

(EMAEV) 

1. Adresa de internet
https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/

sau SOKA-BAU-online LOGARE PENTRU ANGAJATORI INTERNATIONALI 

2. Logare
Logați-vă cu username și cu parola:

3. Schimbarea parolei
Schimbați parola după ce v-ați logat pentru prima dată:

Toate datele de acces le-ați primit 
prin poștă de la noi: 

- username (07700xxxxx) și parola
pentru logare 

- parola de tranzacție pentru
transmiterea înștiințării lunare

V-ați blocat? Sau ați uitat parola?  Adresați-vă
operatorului dv. sau trimiteti un E-Mail la

aev@soka-bau.de. 
Noi vă deblocăm sau vă dăm o parolă nouă. 

Parola inițială. Vă rugăm alegeți o parolă nouă. 

https://secure.soka-bau.de/onlinedienste_inter/
mailto:aev@soka-bau.de
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4. Înștiințarea lunară – deschidere mască 

Pe tag-ul de indexare „Înștiințare lunară“ deschideți tabelul cu lunile. 

Selectați luna dorită și dați clic pe  

Doriți să transmiteți o corectură, dați clic pe  
  
Notă: Puteți efectua o corectură doar dacă ați completat înainte o înștiințare lunară. 
 

 
 

Toți salariații pe care i-ați anunțat la Zoll (anunțul conform § 18 a Legii privind 
detașarea salariaților), îi aveți deja în tabel: Dați clic pe „mai departe cu…“. 
 

 

 
 

În ghidul utilizatorului 
găsiți îndrumări 

detaliate. 
 

Vă lipsește un salariat? Introduceți-l dv.  
(vezi 7. date de bază). 

 
Este un salariat dublu? Adresați-vă 

consilierului dv. înainte de a completa 
înștiințarea lunară. 



 

  

 Seite 3 von 6 

 
5. Înștiințarea lunară – introducerea datelor 

Acum puteți să completați raportul pentru primul salariat din listă. Toate câmpurile 
obligatorii sunt marcate cu roșu. Puteți ieși din aplicație și să continuați mai târziu. 
Datele se vor memora și nu se vor pierde: 

 

 
 
Detașați salariații cu întrerupere? Atunci puteți înregistra la „(10) alte“ mai multe 
perioade. 

 
Salariatul nu a fost detașat sau nu este salariat profesionist? Dați un clic pe căsuța 

„anularea raportului“ și precizați motivul. Pentru aceasta alegeți un motiv din 
câmpul „model pentru observații“ sau scrieți un text în câmpul „observatie“. 

 

După ce ați completat datele pentru un salariat, dați clic pe „verificați 
introducerea“. Dacă datele introduse nu sunt plausibile, veți primi o indicație.  
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6. Corectura înștiințării lunare 
Doriți să corectați înștiințarea lunară? Dați clic pe „corectura raportului“ și selectați 

salariatul sau salariații prin simbolul . Bifați căsuța „corectură“. Acum puteți să 
introduceți schimbările. 
 

 
 

Notă: Salariile brute deja transmise nu le mai puteți șterge. Pentru aceasta adresați-
vă consilierului dv.  

 
Vă rugăm să ne comunicati întotdeauna salariul brut corectat întreg – nu numai 
diferența rezultată din înștiințarea lunară inițială. 

  

Vă rugăm să aveți în vedere la 
corectarea înștiințărilor lunare de 
termenii prevazuți de convențiile 

colective. 
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7. Date de bază – anunțarea salariaților noi 
Daca vă lipsește un salariat din tabel, dați clic pe „anunțarea unui muncitor nou“ și 
introduceți-l. 
 
Printr-un clic pe „modificarea datelor de bază ale salariatului“ puteți schimba sau 
completa datele de bază a fiecărui salariat. 

 
Notă: Datele de bază ale salariaților le puteti transmite online numai pentru acei 
salariati pentru care transmiteți înștiințarea lunară! Doriți să ne transmiteți date de 
bază suplimentare, vă rugăm să folosiți formularul nostru „Datele de bază ale 
salariatului“. Le găsiți pe pagina noastră de internet https://www.soka-
bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/. 

 

 
 

Vă rugăm să completați toate câmpurile marcate cu roșu. 
 
Vă rugăm să introduceți doar litere latine. Caractere speciale folosite în alte limbi nu 
pot fi prelucrate de sistem. 
 
 
 
 

Sugestie: Aveti deja numărul de 
inregistrare al salariatului? Dacă îl 
introduceți, câteva câmpuri vor fi 
deja completate. 

https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/
https://www.soka-bau.de/europa/de/hilfe-service/formulare-downloads/
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Dacă ați completat tot, ne puteți transmite datele. Dați clic pe „mai departe cu 
introducerea parolei de tranzacție“. În partea de jos a ecranului se deschide un câmp 
în care trebuie să introduceți parola dv. Pe urmă dați clic pe „transferul datelor de 
bază“. 

 
După aceasta puteți intra iar în mod automat în masca „Înștiințarea lunară“, unde 
puteți introduce datele pentru alți salariați. 

 
8. Înștiințarea lunară – transmitere 

Daca ați completat toate datele pentru înștiințarea lunară, dați clic pe „mai departe cu 
transferul datelor“. Dacă toate datele sunt corect înregistrate, puteți să introduceți 
parola de tranzacție. În caz contrariu câmpul este gri. Dacă totul este în regulă, dați clic 
pe „Transferul datelor“. 

 

 
 

 
9. Încă unele indicații 

În tag-ul de indexare „căsuța poștală“ vedeți toate înștiințările lunare și datele de bază 
ale salariaților pe care le-ați transmis la noi în ultimele 90 de zile. Acestea le puteți 
descărca în format PDF și imprima de câte ori aveți nevoie.  
 
Vă rugăm să rețineți că noi nu vă emitem facturi. La finalul înștiințării lunare 
completate, stă cotizația care trebuie plătită. 
 
Modificările le înregistrăm peste noapte. Acestea sunt în următoarea zi de muncă 
(luni până vineri) vizibile.  
 
Pentru întrebări adresați-vă consilierului dv. 

 


