İşçinin temel bilgileri
Stammdaten des Arbeitnehmers
Sayfa 1/2

Lütfen latince matbaa harfleri ile doldurunuz!

SOKA-BAU
Urlaubs- und Lohnausgleichskasse
der Bauwirtschaft
Hauptabteillung Europa
Postfach 5711
65047 Wiesbaden
DEUTSCHLAND

Yazı örneği:

A

B

C

D

E

F

0

1

2

(1) İşveren numarası

3

4

5

6

(2) Devlet şifresi

(3) İşçi numarası

(4) Soyadı
(5) Adı (Adları)
Gün

Ay

Yıl

(6) Doğum tarihi

Ülke adresi

(8) Ev No

(7) Sokak
(9) Devlet şifresi

(10) Posta kodu

(11) Yer

Sosyal sigorta primleri için yetkili tahsil dairesi
(12) Tahsil dairenin ismi
(14) Ev No

(13) Sokak
(15) Devlet şifresi

(16) Posta kodu

(17) Yer

(18) Sosyal sigorta numarası

Gelir vergisi için yetkili tahsil dairesi (maliye dairesi)
(19) Maliye dairenin ismi
(21) Ev No

(20) Sokak
(22) Devlet şifresi

(23) Posta kodu

(24) Yer

(25) Vergi numarası
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Işçinin temel bilgileri
Stammdaten des Arbeitnehmers
Sayfa 2/2
(1) İşveren numarası

(2) Devlet kodu

(3) İşçi numarası

Gönderme süresi
Gün

Yıl

Ay

Gün

Ay

Yıl

(26) Dauer
der Entsendung
Gönderme
süresi
(27) Faaliyetler listesine göre gerçekleştirilen işler, broşürün III. kısmının sonuna bakınız

(28) Faaliyet tarifi, eğer (27) numaralı hanede 26 numaralı kod seçilmiş ise

Gönderen devlette gönderimden önce kullanılan izin
Gün

Ay

Yıl

,

(29) Das
jetzige Arbeitsverhältnis
İş ilişkisinin
başlangıç tarihi besteht seit
(31) Gewährte
Devam eden
Urlaubstage
takvim

,

(30) Jahresurlaubsanspruch
Werktagen)
im Entsendestaat
Gönderen devletteki izin(in
hakkı
(mesai günleri)

(32) Gewährte
Göndermeden
Urlaubsvergütung
evvel verilen izin
vor der
ücreti

(33) Devlet
Devlet birimi
birimi veya
veya EUR
EUR

yılında gönderen devlette
gönderimden önce kullanılan
izin günleri (mesai günleri)

Gönderen devlette izin kasası
(34) Name
der Urlaubskasse
İzin kasasının
ismi
(35) Arbeitnehmernummer
İzin kasasında olan işçi
beinumarası
dieser Urlaubskasse

(36) Arbeitgebernummer
İzin kasasında olan işveren
bei dieser
numarası
Urlaubskasse

Lütfen sadece gönderen devlette işçiniz için izin kasasına devamlı aidat ödüyorsanız bu kısımı doldurunuz.
İzin kasasına devamlı aidat ödemekle yükümlü olduğunuza dair belgeleri de lütfen ekleyiniz.

(37) Tarih ve işçinin imzası
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(38) Tarih/Ticaret mührü/İşverenin veya vekilin imzası
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