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

europaabteilung@soka-bau.de

Základní údaje zaměstnavatele
(1) číslo zaměstnavatele

(2) kód státu

(3) název firmy a právní forma
(3) název firmy a právní forma - pokračování
(4) zákonný(í) zástupce(i) (jednatel, představenstvo apod.)
(5) zmocněnec zaměstnavatele v Německu (uvedení údajů je dobrovolné)

Adresa pro doručování pošty v Německu

(6) jméno majitele adresy (příp. i c/o-jméno)
(6) jméno majitele adresy (příp. i c/o-jméno) - pokračování
(7-8) ulice, číslo domu
(9) PSČ

(10) obec

(11-12) předvolba, telefon

(13) fax

Údaje o hlavním sídle firmy

(14-15) ulice, číslo domu
(16) kód státu

(17) PSČ

(18) obec

(19-20) předvolba, telefon

(21) fax

(22) DIČO

(22a) e-mailovou adresu

Bankovní spojení v

(23) Německu

nebo ve (24) vysílajícím státě

(Odpovídající označte křížkem)

(25) název peněžního ústavu (banky)
(26) bankovní kód / klíč / šifra banky
(27) číslo účtu
(28) SWIFT-CODE / BIC
(29) IBAN
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Základní údaje zaměstnavatele
(1) číslo zaměstnavatele

(2) kód státu

Provozní činnost, především v Německu

,

,

,

...

,

(30) Činnosti podle Seznamu činností, uvedených dole
(31) Popis činnosti, jestliže jste v bodě (30) uvedli klíč číslo 26

Důležité podklady
Přiložte prosím fotokopii Vašeho
 přihlášení na Živnostenském úřadě
 výpisu z obchodního rejstříku
 živnostenského listu (nebo podobného dokumentu)
Pokud jste se registrovali také v Německu, zašlete nám prosím tyto potvrzení v kopii.
Pro posouzení Vašich činností potřebujeme také přehledy výkonů uvedených ve Vašich smlouvách o díle
pro stavby v aktuálním kalendářním roce.

(32-33) Datum a podpis zaměstnavatele nebo zplnomocněné osoby

(34) Razítko firmy

Seznam činností
01 Pozemní práce, zednické práce

13 Sádrokartonářské práce, montáž oken + dveří

02 Betonářské a ocelářské práce

15 Inženýrské práce + speciální hloubkové práce

03 Armování

17 Inženýrské stavby kabelového a potrubního

05 Dokončovací práce

vedení, stavby potrubního vedení

06 Tesařské práce

19 Zemní práce

07 Fasádní práce

20 Silniční stavební práce

08 Štukaterské a omítkářské práce

23 Demoliční práce

09 Tepelné a zvukové izolační práce, technická izolace

24 Práce s tepelně izolačním kompozitivním systémem

10 Obkladačské práce a pokládání desek / panelů

25 Pronájem stavebních strojů s obsluhou

11Podlahové potěry

26 Ostatní práce
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