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

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului (3) Numărul salariatului

(4) Numele

(5) Prenumele (6) Data nașterii (Ziua.Luna.Anul)

Adresa completă din ţara de origine

(7-8) Strada, Numărul casei

(9) Codul statului (10) Codul poștal (11) Localitatea

Oficiul competent pentru încasarea cotizațiilor pentru asigurarea socială

(12) Numele oficiului (18) Numărul de asigurare socială al salaritului

(13-14) Strada, Numărul casei

(15) Codul statului (16) Codul poștal (17) Localitatea

Oficiul competent pentru plata impozitului pe salariu

(19) Numele oficiului (25) Numărul impozit al salaritului

(20-21) Strada, Numărul casei

(22) Codul statului (23) Codul poștal (24) Localitatea

Durata detașării

(26) Durata detașării din (Ziua.Luna.Anul) probabil până în (Ziua.Luna.Anul)

(27) Activitate, vezi listă activități  pagina 2 (28) descrierea exactă a activităţii

(29) Data si semnătura angajatorului/împuternicitului (30) Ștampila angajatorului

l Aţi acordat salariatului dv. concediu înainte de detașare care trebuie să fie luat în considerare?

l Platiţi deja cotizatii către o casă de concediu în tara dv. de origine? (instituţie asemănătoare)?

Atunci adresati-vă consilierului dv.. Informatii găsiti și aici:

https://www.soka-bau.de/europa/

DATELE DE BAZĂ ALE SALARIATULUI
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(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului (3) Numărul salariatului

DATELE DE BAZĂ ALE SALARIATULUI

01 Lucrări de construcţii supraterane 13 Lucrări de construcţie la uscat, montare ferestre, uși 

02 Lucrări de betonare 15 Lucrări de construcţii subterane

03 Lucrări de armare 17 Lucrări subterane de montare a cablurilor și a conductelor

05 Lucrări de construcţii din prefabricate 19  Lucrări în pământ pentru construcţii

06 Lucrări de dulgherie 20 Lucrări de construcţie a drumurilor

07 Lucrări la faţade 23  Lucrări de demolare

08 Lucrări de stucatură și de tencuire 24 Izolare termică 

09 Izolaţii termice și tehnice 25 Închirierea unor mașini de construcţii

10 Lucrări de faianţare și pavare cu plăci 26 Alte lucrări de construcţii

11 Lucrări de șapă

Listă activități
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