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

europaabteilung@soka-bau.de

İş verenin temel bilgileri
(1) İşveren numarası

(2) Devlet kodu

(3) Firmanın adı ve hukuki şekli
(3) Firmanın adının ve hukuki şeklinin devamı
(4) Hukuki temsilci (genel müdür, yönetim kurulu veya benzeri)
(5) Almanya'da işverenin vekili

Almanya'da tebliğ adresi

(6) Adres (veya yerleşim) sahibinin ismi
(6) Adres (veya yerleşim) sahibinin isminin devamı
(7-8) Sokak, Ev No
(9) Posta kodu

(10) Yer

(11-12) Alan kodu, Telefon

(13) Telefaks

İşletme merkezinin bilgileri

(14-15) Sokak, Ev No
(16) Devlet kodu

(17) Posta kodu

(19-20) Alan kodu, Telefon

(18) Yer
(21) Telefaks

(22) Vergi numarası

(22a) e-posta adresi

(23) Banka bilgileri

Almanya

veya (24) gönderen devlet

(Lütfen işaretleyiniz)

(25) Banka ismi
(26) Banka kodu
(27) Hesap numarası
(28) SWIFT-CODE / BIC
(29) IBAN
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İş verenin temel bilgileri
(1) İşveren numarası

(2) Devlet kodu

Almanya'da yürütülen faaliyet

,

,

,

...

,

(30) Faaliyetler listesine göre gerçekleştirilen işler, aşağıya bakınız
(31) Faaliyet tarifi, eğer (30) numaralı hanede 26 numaralı kod seçilmiş ise

Gerekli evraklar
Lütfen
 işletme kaydının
 ticaret sicili kayıt suretinin ve
 zanaat odasına kayıt belgesinin (veya benzeri belgelerin)
kopyasını ekleyiniz.
Eğer almanyada´da kayıtlıysanız, lütfen bütün belgelerinizin fotokopilerini gönderiniz.
Faaliyetlerinizin kanıtı için bize aktüel takvim yılın şantiyelerinin iş sözleşmelerinizin hizmet ve servislerin fiyat
listeleri gerekiyor.

(32-33) Tarih ve İşverenin/Yetkilinin imzası

(34) Firma mühürü

Faaliyetler listesi
01 Üst yapıda çalışmalar, duvar örme

13 Alçıpan işleri, pencere + kapı montajı

02 Beton işleri, çelik beton işleri

15 Yer altı inşaat işleri + özel yer altı inşaat işleri

03 Güçlendirme işleri, çelik bükme ve örme

17 Kablo hattı-, yer altı boru hattı-, boru hattı işleri

05 Prefabrik yapı işleri

19 Toprak taşıma işleri / Toprak işleri

06 Marangozluk işleri

20 Yol yapım işleri

07 Cephe yapım işleri

23 Yıkım işleri

08 Kartonpiyer ve sıva işleri

24 Isı yalıtım kompozit sistemi işleri

09 Sızdırmazlığı sağlama işleri, izolasyon işleri, teknik izolasyon işleri

25 İnşaat makinelerini personel ile birlikte kiraya verme

10 Fayans ve levha döşeme işleri

26 Diğer inşaat işleri

11 Sert alçı işleri
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