
INSTIINTARE LUNARA 2023

la aev@soka-bau.de sau pe cale poștală la:

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului

Luna Anul

E U R
(3) Luna de calcul (4) Valuta

Datele salariatului
Ziua Luna Anul Ziua

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii (7) Încheierea activității la firmă

respectiv ultima zi de lucru în Germania

(8) Numele

(9) Prenumele

Date referitoare la zilele de muncă și de concediu, în luna de calcul

din până ,
(10) activează în Germania (10a) orele de muncă (10b) ore fără activitate

( prima și ultima zi calendaristică ) cu plată obligatorie (concediu medical neplătit)

= din până

(11) concediu fără plată (12) alte zile fără plată (13) zilele de concediu plătit acordate

(zile calendaristice) (numărul în zile lucrătoare și perioada concediului)

, ,
(14) banii de concediu acordați (15) Salariul brut supus cotizației, inclusiv banii de concediu din (14)

Ziua Luna Anul Ziua

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii (7) Încheierea activității la firmă

respectiv ultima zi de lucru în Germania

(8) Numele

(9) Prenumele

Date referitoare la zilele de muncă și de concediu, în luna de calcul

din până ,
(10) activează în Germania (10a) orele de muncă (10b) ore fără activitate

( prima și ultima zi calendaristică ) cu plată obligatorie (concediu medical neplătit)

= din până

(11) concediu fără plată (12) alte zile fără plată (13) zilele de concediu plătit acordate

(zile calendaristice) (numărul în zile lucrătoare și perioada concediului)

, ,
(14) banii de concediu acordați (15) Salariul brut supus cotizației, inclusiv banii de concediu din (14)

Transcriere: , ,
(16) Suma totală a banilor de concediu acordați (17) Suma salariilor brute supuse cotizației

inclusiv banii de concediu din (16)
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INSTIINTARE LUNARA 2023

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului Transcriere

Luna Anul ,
(16) Suma totală a banilor de concediu acordați 

(3) Luna de calcul din paginile anterioare

,
(17) Suma totală a salariilor brute cotizabile 

inclusiv  banii de concediu din (16)

din paginile anterioare

Datele salariatului
Ziua Luna Anul Ziua

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii (7) Încheierea activității la firmă 

respectiv ultima zi de lucru în Germania

(8) Numele

(9) Prenumele 

Date referitoare la zilele de muncă și de concediu, în luna de calcul

din până ,
(10) activează în Germania (10a) orele de muncă (10b) ore fără activitate

( prima și ultima zi calendaristică ) cu plată obligatorie (concediu medical neplătit)

= din până

(11) concediu fără plată (12) alte zile fără plată (13) zilele de concediu plătit acordate

(zile calendaristice) (numărul în zile lucrătoare și perioada concediului)

, ,
(14) banii de concediu acordați (15) Salariul brut supus cotizației, inclusiv banii de concediu din (14)

Ziua Luna Anul Ziua

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii (7) Încheierea activității la firmă 

respectiv ultima zi de lucru în Germania

(8) Numele

(9) Prenumele 

Date referitoare la zilele de muncă și de concediu, în luna de calcul

din până ,
(10) activează în Germania (10a) orele de muncă (10b) ore fără activitate

( prima și ultima zi calendaristică ) cu plată obligatorie (concediu medical neplătit)

= din până

(11) concediu fără plată (12) alte zile fără plată (13) zilele de concediu plătit acordate

(zile calendaristice) (numărul în zile lucrătoare și perioada concediului)

, ,
(14) banii de concediu acordați (15) Salariul brut supus cotizației, inclusiv banii de concediu din (14)

, ,
(16) Suma totală a banilor de concediu acordați (17) Suma salariilor brute supuse cotizației

inclusiv banii de concediu din (16)
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INSTIINTARE LUNARA 2023

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului Transcriere

Luna Anul ,
(16) Suma totală a banilor de concediu acordați 

(3) Luna de calcul din paginile anterioare

,
(17) Suma totală a salariilor brute cotizabile 

inclusiv  banii de concediu din (16)

din paginile anterioare

Datele salariatului
Ziua Luna Anul Ziua

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii (7) Încheierea activității la firmă 

respectiv ultima zi de lucru în Germania

(8) Numele

(9) Prenumele 

Date referitoare la zilele de muncă și de concediu, în luna de calcul

din până ,
(10) activează în Germania (10a) orele de muncă (10b) ore fără activitate

( prima și ultima zi calendaristică ) cu plată obligatorie (concediu medical neplătit)

= din până

(11) concediu fără plată (12) alte zile fără plată (13) zilele de concediu plătit acordate

(zile calendaristice) (numărul în zile lucrătoare și perioada concediului)

, ,
(14) banii de concediu acordați (15) Salariul brut supus cotizației, inclusiv banii de concediu din (14)

(18) Suma totală a salariilor brute cotizabile, ,
inclusiv banii de concediu

x 15,20 % cotizația procentuală

(19) Cotizația care se va plăti către casa de concediu ,

(20) Suma totală a banilor de concediu acordați ,

(21) Data si semnătura angajatorului/împuternicitului* (21) Ștampila angajatorului

*Prin semnătură se certifică încă că angajatoul a acordat zilele de 

concediu comunicate și a plătit remunerația de concediu  comunicată.

MM RO ultima pagina din __



INSTIINTARE LUNARA 2023

la aevg@soka-bau.de sau pe cale poștală la:

(1) Numărul angajatorului (2) Codul statului

Luna Anul

E U R
(3) Luna de calcul (4) Valuta

Datele salariatului
Ziua Luna Anul

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii

(7) Numele

(8) Prenumele 

Ziua Luna

din ,
(9) în pensie de limită de vârstă sau de incapacitate de muncă (10) compensația de concediu  acordată

(Vă rugăm a depune o dovadă în acest sens, de ex. o copie a unei decizii de pensie)

Ziua Luna Anul

(5) Numărul salariatului (6) Data nașterii

(7) Numele

(8) Prenumele 

Ziua Luna

din ,
(9) în pensie de limită de vârstă sau de incapacitate de muncă (10) compensația de concediu  acordată

(Vă rugăm a depune o dovadă în acest sens, de ex. o copie a unei decizii de pensie)

(11) Suma totală  a compensațiilor de concediu ,

(21) Data si semnătura angajatorului/împuternicitului* (21) Ștampila angajatorului

*Prin semnătură se certifică încă că angajatoul a acordat zilele de 

concediu comunicate și a plătit remunerația de concediu  comunicată.
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