
MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ 2023

zašlete na aev@soka-bau.de nebo postou:

(1) číslo zaměstnavatele (2) kód statu

měsíc rok

E U R
(3) vykazovaný měsíc (4) měna

Údaje o zaměstnancích
den měsíc rok den

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození (7) ukončení činnosti u zaměstnavatele

v Německu resp. den ukončení vyslání

(8) příjmení

(9) jméno(a)

Údaje o zaměstnání a dovolené ve vykazovaném měsíci

od do ,
(10) zaměstnán v Německu (10a) placené (10b) neplacená nemoc (v hodinách)

(první a poslední kalendářní den) odpracované hodiny

= od do

(11) dny neplacené dovolené (12) dny beze mzdy (13) čerpané zaplacené dny dovolené

(počet kalendářních dnů) (počet prac. dnů a datum dovolené)

, ,
(14) vyplacená mzda za dovolenou (15) hrubá mzda včetně mzdy za dovolenou z bodů (14)

den měsíc rok den

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození (7) ukončení činnosti u zaměstnavatele

v Německu resp. den ukončení vyslání

(8) příjmení

(9) jméno(a)

Údaje o zaměstnání a dovolené ve vykazovaném měsíci

od do ,
(10) zaměstnán v Německu (10a) placené (10b) neplacená nemoc (v hodinách)

(první a poslední kalendářní den) odpracované hodiny

= od do

(11) dny neplacené dovolené (12) dny beze mzdy (13) čerpané zaplacené dny dovolené

(počet kalendářních dnů) (počet prac. dnů a datum dovolené)

, ,
(14) vyplacená mzda za dovolenou (15) hrubá mzda včetně mzdy za dovolenou z bodů (14)

Převod: , ,
(16) součet mezd za dovolenou (17) součet hrubých mezd včetně mezd

za dovolenou z bodů (16)
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MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ 2023

(1) číslo zaměstnavatele (2) kód statu Převod

měsíc rok ,
(16) součet vyplacených mezd za

(3) vykazovaný měsíc dovolenou z předcházející(ch) stran(y)

,
(17) součet hrubých mezd včetně mezd

za dovolenou z bodů (16) z předcházející(ch)

stran(y)

Údaje o zaměstnancích
den měsíc rok den

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození (7)   ukončení činnosti u zaměstnavatele

v Německu resp. den ukončení vyslání

(8) příjmení

(9) jméno(a)

Údaje o zaměstnání a dovolené ve vykazovaném měsíci

od do ,
(10) zaměstnán v Německu (10a) placené (10b) neplacená nemoc (v hodinách)

(první a poslední kalendářní den) odpracované hodiny

= od do

(11) dny neplacené dovolené (12) dny beze mzdy (13) čerpané zaplacené dny dovolené 

(počet kalendářních dnů) (počet prac. dnů a datum dovolené)

, ,
(14) vyplacená mzda za dovolenou (15) hrubá mzda včetně mzdy za dovolenou z bodů (14)

den měsíc rok den

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození (7)   ukončení činnosti u zaměstnavatele

v Německu resp. den ukončení vyslání

(8) příjmení

(9) jméno(a)

Údaje o zaměstnání a dovolené ve vykazovaném měsíci

od do ,
(10) zaměstnán v Německu (10a) placené (10b) neplacená nemoc (v hodinách)

(první a poslední kalendářní den) odpracované hodiny

= od do

(11) dny neplacené dovolené (12) dny beze mzdy (13) čerpané zaplacené dny dovolené 

(počet kalendářních dnů) (počet prac. dnů a datum dovolené)

, ,
(14) vyplacená mzda za dovolenou (15) hrubá mzda včetně mzdy za dovolenou z bodů (14)

Převod: , ,
(16) součet mezd za dovolenou (17) součet hrubých mezd včetně mezd

za dovolenou z bodů (16)
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MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ 2023

(1) číslo zaměstnavatele (2) kód statu Převod

měsíc rok ,
(16) součet vyplacených mezd za

(3) vykazovaný měsíc dovolenou z předcházející(ch) stran(y)

,
(17) součet hrubých mezd včetně mezd

za dovolenou z bodů (16) z předcházející(ch)

stran(y)

Údaje o zaměstnancích
den měsíc rok den

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození (7)   ukončení činnosti u zaměstnavatele

v Německu resp. den ukončení vyslání

(8) příjmení

(9) jméno(a)

Údaje o zaměstnání a dovolené ve vykazovaném měsíci

od do ,
(10) zaměstnán v Německu (10a) placené (10b) neplacená nemoc (v hodinách)

(první a poslední kalendářní den) odpracované hodiny

= od do

(11) dny neplacené dovolené (12) dny beze mzdy (13) čerpané zaplacené dny dovolené 

(počet kalendářních dnů) (počet prac. dnů a datum dovolené)

, ,
(14) vyplacená mzda za dovolenou (15) hrubá mzda včetně mzdy za dovolenou z bodů (14)

(18) Celkový součet hrubých mezd včetně mezd za dovolenou ,

x 15,20 % sazba příspěvku

(19) příspěvek do pokladny ,

(20) součet vyplacených mezd za dovolenou určených ,
k zúčtování

(21) Datum a podpis zaměstnavatele/zodpovědné osoby* (21) Razítko firmy

*Tímto podpisem se potvrzuje, že zaměstnavatel uvedené mzdy

za dovolenou a dny dovolené poskytnul.
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PŘÍLOHA K MĚSÍČNÍMU HLÁŠENÍ 2023
(Zvláštní případy proplacení dovolené)

zašlete na aev@soka-bau.de nebo postou:

(1) číslo zaměstnavatele (2) kód statu

měsíc rok

E U R
(3) vykazovaný měsíc (4) měna

Údaje o zaměstnancích
den měsíc rok

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození

(7) příjmení

(8) jméno(a)

den měsíc

od ,
(9) ve starobním nebo invalidním důchodu (10) vyplacená mzda za dovolenou

(doložte prosím písemné potvrzení, např. kopii výměru důchodu)

den měsíc rok

(5) číslo zaměstnance (6) datum narození

(7) příjmení

(8) jméno(a)

den měsíc

od ,
(9) ve starobním nebo invalidním důchodu (10) vyplacená mzda za dovolenou

(doložte prosím písemné potvrzení, např. kopii výměru důchodu)

(11) součet vyplacených mezd za dovolenou určených ,
k zúčtování 

(21) Datum a podpis zaměstnavatele/zodpovědné osoby* (21) Razítko firmy

*Tímto podpisem se potvrzuje, že zaměstnavatel uvedené mzdy

za dovolenou a dny dovolené poskytnul.

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse 
der Bauwirtschaft
Bereich Arbeitnehmer-
Entsendeverfahren (AEV)
65179 Wiesbaden
GERMANY
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