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

(1) číslo zaměstnavatele (2) kód státu (3) číslo zaměstnance

(4) příjmení

(5) jméno(a) (6) datum narození (den.měsíc.rok)

Přesná poštovní adresa trvalého bydliště

(7-8) ulice, číslo domu

(9) kód státu (10) PSČ (11) obec

Instituce příslušná k inkasování příspěvků na sociální zabezpečení

(12) název inkasní instituce (18) Číslo sociálního pojištění zaměstnance

(13) ulice, číslo domu

(15) kód státu (16) PSČ (17) obec

Instituce příslušná k inkasování daně ze mzdy (daňový úřad)

(19) název daňového úřadu (25) Daňové číslo zaměstnance

(20) ulice, číslo domu

(22) kód státu (23) PSČ (24) obec

Dovolená ve vysílajícím státě před vysláním

(26) délka trvání vyslání od (den.měsíc.rok) plánovaná do (den.měsíc.rok)

(27) Činnost podle Seznamu činností na straně 2 (28) Přesný popis činnosti

(29) Datum a podpis zaměstnavatele nebo zplnomocněné osoby (30) Razítko firmy

l Poskytl jste před vysláním svým zaměstnancům dovolenou, která může být započítána?

l Platíte už přispěvky dovolenkové pokladně ve Vaší zemi?

Poté se obraťte na Vašeho přślušného poradce. Informace naleznete také na:

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

Základní údaje zaměstnance
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(1) číslo zaměstnavatele (2) kód státu (3) číslo zaměstnance

Základní údaje zaměstnance

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

Seznam činností
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