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

europaabteilung@soka-bau.de

İşçinin temel bilgileri
(1) İşveren numarası

(2) Devlet şifresi

(3) İşçi numarası

(4) Soyadı
(5) Adı (Adları)

(6) Doğum tarihi (Gün.Ay.Yıl)

Anavatandaki tam posta adresi

(7-8) Sokak, Ev No
(9) Devlet şifresi

(10) Posta kodu

(11) Yer

Sosyal sigorta primleri için yetkili tahsil dairesi

(18) İşçinin sosyal sigorta numarası

(12) Tahsil dairenin ismi
(13-14) Sokak, Ev No
(15) Devlet şifresi

(16) Posta kodu

(17) Yer

Gelir vergisi için yetkili tahsil dairesi (maliye dairesi)

(25) İşçinin vergi numarası

(19) Maliye dairenin ismi
(20-21) Sokak, Ev No
(22) Devlet şifresi

(23) Posta kodu

(24) Yer

Gönderme süresi
(26) Gönderme süresi

Başlangıç (Gün.Ay.Yıl)

(27) Faaliyet, faaliyet listesinin 2. sayfasına bakın

(29) Tarih ve işverenin veya yetkilinin imzası

Son (Gün.Ay.Yıl)
(28) Faaliyetin tam olarak tarifi

(30) Firma mühürü

l

İşçilerinize almanyaya göndermeden önce, hesaplarından kesilmesi gereken, izin kullandırdınız mı?
l Kendi ülkenizde bir izin kasasına aidatlar ödüyor musunuz?
O zaman müşteri danışmanınıza danışınız. Bu konuyla ilgili bilgileri burda´da bulabilirsiniz:
https://www.soka-bau.de/europa/
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İşçinin temel bilgileri
(1) İşveren numarası

(2) Devlet şifresi

(3) İşçi numarası

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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