
SOKA-BAU, Bereich AEV, 65179 Wiesbaden, GERMANY aev@soka-bau.de

(1) Munkáltatói szám (2) Országkód

(3) Cégnév és jogi forma

(3) tovább cégnév és jogi forma

(4) Törvényes képviselő (ügyvezető, előljáróság, stb.)

(5) A munkáltató meghatalmazottja Németországban (nem kötelező megadni)

Kézbesítési cím Németországban

(6) A levelezési cím tulajdonosa (esetleg ... neve alatt)

(6) tovább a levelezési cím tulajdonosa (esetleg ... neve alatt)

(7-8) Út/utca, Házszám

(9) Postai irányítószám (10) Település

(11-12) Külföldi előhívószám, Telefonszám (13) Telefaxszám

A vállalati főszékhely adatai

(14-15) Út/utca, Házszám

(16) Országkód (17) Postai irányítószám (18) Település

(19-20) Külföldi előhívószám, Telefonszám (21) Telefaxszám

(22) Adószám

(22a) E-mail cím

Banki összeköttetés   (23) Németországban vagy (24) a kiküldő országban

(kérjük a megfelelőt bejelölni)

(25) A bank neve

(26) Bankazonosítószám / bankjelszó / bank kód

(27) Számlaszám

(28) SWIFT-CODE / BIC

(29) IBAN

MUNKÁLTATÓI TÖRZSADATOK
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(1) Munkáltatói szám (2) Országkód

MUNKÁLTATÓI TÖRZSADATOK

Vállalati tevékenységek, főként Németország területén

, , , ,   ...
(30) Tevékenységek a tevékenységi jegyzéknek megfelelően, lásd alább

(31) Tevékenység megnevezése, ha a  (30) alatt a kódszám 26

Szükséges dokumentumok

Kérjük mellékelje

 iparfelügyeleti bejelentkezését

a cégbírósági bejegyzést

 kisiparos bejegyzését

fénymásolatban.

Ha a cég Németországban be van jelentve, kérjük a bejelentőt másolatban csatolni. 

A cég által végzett tevékenység bizonyítékául kérjük mellékelni a vállalkozási szerződés 

részteljesítési szerződés mellékletét ill. műszaki leírását az aktuális naptári évben vállalt építkezésekre

vonatkozóan.

(32-33) Dátum és munkáltató ill. meghatalmazott aláírása (34) Cégbélyegző

01 Magasépítés, kőművesmunka 13 Gpiszkartonozás, nyilászárók, ajtó/ablak beépítése

02 Betonozás, vasbeton munkálatok 15 Mélyépítési munkálatok, speciális mélyépítés

03 Vasalási, acélhajlító munkálatok 17 Kábelek, vezetékek,csővek fektetése

05 Előre gyártott elemek összeszerelése 19  Építőipari földmunkálatok

06 Ácsmunkálatok 20 Útépítő munkálatok

07 Homlokzatépítés 23  Bontási munkálatok

08 Stukatúr- és vakolási munkálatok 24 Hőszigetelési munkálatok

09 Meleg-hidegburkolat, szigetelési munkálatok 25 Építkezési gépek kölcsönzése kezelőszemélyzettel

10 Csempe és járólapok lerakása 26 Egyéb munkálatok

11 Padlóburkolat lerakása, esztrich munkálatok

Tevékenységi jegyzék
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