Aylık bildiri 2019
(Monatsmeldung)
Sayfa 1/3

Lütfen latince matbaa harfleri ile doldurunuz!

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

Yazı örneği:
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0

1
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(1) İşveren numarası

4

5

6

(2) Devlet kodu

Yıl

Ay

E
(3) Hesap ayı

U

R

(4) Para birimi

İşçi bilgileri
Gün
(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

Gün
(7) İşverenden ayrılma veya göndermenin son günü

(8) Soyadı
(9) Adı (Adları)
Hesap ayında istihdam ve izin verileri:
/
(10) Almanyada çalışma günleri
(İlk ve son takvim günü)

,
(10a) Maaş ödemesi

(10b) Çalışılmayan saatler (Ücretsiz hasta saatleri)

zorunlu saatler
=
(12) Ücretsiz alınan başka günler

(11) Ücretsiz izin günleri

/

(13) Verilen ücretli izin günleri
(Sayısı çalışma günleri ve izin süresi olarak)

(Takvim günleri)

,

,

(15) Prime tabii brüt ücreti, izin parası dahil (14)

(14) Ödenen izin ücreti
Gün
(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

Gün
(7) İşverenden ayrılma veya göndermenin son günü

(8) Soyadı
(9) Adı (Adları)
Hesap ayında istihdam ve izin verileri:
/
(10) Almanyada çalışma günleri
(İlk ve son takvim günü)

,
(10a) Maaş ödemesi

(10b) Çalışılmayan saatler (Ücretsiz hasta saatleri)

zorunlu saatler
=
(12) Ücretsiz alınan başka günler

(11) Ücretsiz izin günleri

(Takvim günleri)

,

/

(13) Verilen ücretli izin günleri
(Sayısı çalışma günleri ve izin süresi olarak)

,

(15) Prime tabii brüt ücreti, izin parası dahil (14)

(14) Ödenen izin ücreti

,

Nakil:
(16) Ödenen izin parasının miktarı

,
(17) Prime tabii brüt ücretlerinin
miktarı, izin parası dahil (16)
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Aylık bildiri 2019
(Monatsmeldung)
Sayfanın
(1) İşveren numarası
Yıl

Ay

Sayfası

(2) Devlet kodu

,

Nakil:
(3) Hesap ayı

(16) Önceki sayfalarda bildirilen izin paralarının

miktarı

,

(17) Önceki sayfalarda bildirilen prime tabii brüt
ücretlerinin miktarı, izin parası dahil (16)

İşçi bilgileri
Gün
(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

Gün
(7) İşverenden ayrılma veya göndermenin son günü

(8) Soyadı
(9) Adı (Adları)
Hesap ayında istihdam ve izin verileri:
/
(10) Almanyada çalışma günleri
(İlk ve son takvim günü)

,
(10a) Maaş ödemesi

(10b) Çalışılmayan saatler (Ücretsiz hasta saatleri)

zorunlu saatler
=
(12) Ücretsiz alınan başka günler

(11) Ücretsiz izin günleri

/

(13) Verilen ücretli izin günleri
(Sayısı çalışma günleri ve izin süresi olarak)

(Takvim günleri)

,

,

(15) Prime tabii brüt ücreti, izin parası dahil (14)

(14) Ödenen izin ücreti
Gün
(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

Gün
(7) İşverenden ayrılma veya göndermenin son günü

(8) Soyadı
(9) Adı (Adları)
Hesap ayında istihdam ve izin verileri:
/
(10) Almanyada çalışma günleri
(İlk ve son takvim günü)

,
(10a) Maaş ödemesi

(10b) Çalışılmayan saatler (Ücretsiz hasta saatleri)

zorunlu saatler
=
(12) Ücretsiz alınan başka günler

(11) Ücretsiz izin günleri

(Takvim günleri)

,

/

(13) Verilen ücretli izin günleri
(Sayısı çalışma günleri ve izin süresi olarak)

,

(15) Prime tabii brüt ücreti, izin parası dahil (14)

(14) Ödenen izin ücreti

,

Nakil:
(16) Ödenen izin parasının miktarı

,
(17) Prime tabii brüt ücretlerinin
miktarı, izin parası dahil (16)

MM/f
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Aylık bildiri 2019
(Monatsmeldung)
Sayfanın son sayfası
(1) İşveren numarası

(2) Devlet kodu

Yıl

Ay

,

Nakil:
(3) Hesap ayı

(16) Önceki sayfalarda bildirilen izin paralarının
miktarı

,
(17) Önceki sayfalarda bildirilen prime tabii brüt
ücretlerinin miktarı, izin parası dahil (16)

İşçi bilgileri
Gün
(5) İşçi numarası

Ay

Yıl

(6) Doğum tarihi

Gün
(7) İşverenden ayrılma veya göndermenin son günü

(8) Soyadı
(9) Adı (Adları)
Hesap ayında istihdam ve izin verileri:
/
(10) Almanyada çalışma günleri
(İlk ve son takvim günü)

,
(10a) Maaş ödemesi

(10b) Çalışılmayan saatler (Ücretsiz hasta saatleri)

zorunlu saatler
=
(12) Ücretsiz alınan başka günler

(11) Ücretsiz izin günleri

(Takvim günleri)

,

(14) Ödenen izin ücreti

/

(13) Verilen ücretli izin günleri
(Sayısı çalışma günleri ve izin süresi olarak)

,

(15) Prime tabii brüt ücreti, izin parası dahil (14)

(18) Prime tabii brüt ücretlerinin toplu tutarı,
izin parası dahil
x

,

15,40 % Prim miktarı

(19) Ödenmesi gereken izin kasası primi

,

(20) Ödenen ve iade edilebilir izin ücretlerinin miktarı

,

İşveren imzasıyla ayrıca işçilere izin ücretlerini ödediğini ve izin
günlerini kullandırdığını tasdik eder.

(21) Tarih/Ticaret mührü/İşverenin veya vekilin
imzası

MM/s
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Aylık bildirinin eki 2019
(İzin tazminatının özel durumları)
(Monatsmeldung Anhang)
Sayfanın

Sayfası

Lütfen latince matbaa harfleri ile doldurunuz!

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

Yazı örneği:

A

B

C

D

E

F

0

1

2

3

(1) İşveren numarası
Ay

4

5

(2) Devlet kodu

Yıl

E
(3) Hesap ayı

U

(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

(7) Soyadı
(8) Adı (Adları)
Gün

Ay

,

Tarihden beri
(9)

Emekli veya sürekli iş göremezlik geliri

(10) Ödenmiş izin tazminatı

*lütfen yazılı kanıt, mesela emeklilik kararını ekleyiniz

Gün
(5) İşçi numarası

Yıl

Ay

(6) Doğum tarihi

(7) Soyadı
(8) Adı (Adları)
Gün

Ay

,

Tarihden beri
(9)

Emekli veya sürekli iş göremezlik geliri

(10) Ödenmiş izin tazminatı

*lütfen yazılı kanıt, mesela emeklilik kararını ekleyiniz

(11) Kullanılmış ve karşılanması gereken izin
tazminatlarının miktarı
İşveren imzasıyla bildirilen izin tazminatlarını ödediğini
tasdik eder.

(12) Tarih/Ticaret mührü/İşverenin veya vekilin
imzası

MM/Anhang

R

(4) Para birimi

İşçi bilgileri
Gün

6
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