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Număr
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TIMPUL DE LUCRU
/841 Plac.nepřítomnosti - obstacole plătite la locul de muncă
/846 Nepl. nepřítomnosti - concediu medical, absență nemotivată, liber fără plată,grija unui membru din familie,...
/850 Fond prac.doby - numărul de ore din fond
/851 Odprac.hodiny - ore lucrate
/852 Přesčasové hodiny - ore suplimentare
SALARIU BRUT
0100 / 0101 / 0200 Pevná měsíční mzda - salariul fix lunar
0150 / 0151 Přípl. Za druh práce - bonus pentru categoria de muncă
0160 / 0161 Příplatek za vedení - bonus pentru lider (D)
0170 / 0171 Příplatek za přítomnost - bonus pentru prezență (DL)
0181 Příplatek za 12h směny - bonus pentru program de 12 ore
0191 Kompetenční příplatek - bonus de competență
0220 Prémie dlouhodobé - bonus pentru utilizarea timpului de lucru (IL)
0230 Mzda za vedení - bonus pentru lider (IL)
0240 Příplatek za druh pr - bonus pentru categoria de muncă
0300 / 0350 Přesčas.mzda-prac.de - ore suplimentare în zile lucrătoare
0310 / 0360 Přesčas.mzda-sobota -ore suplimentare-Sâmbătă
0320 / 0370 Přesčas.mzda-neděle - ore suplimentare-Duminică
0375 Přesčas.mzda - Svát - ore suplimentare-sărbătoare națională
0411 / 0461 Př.přesčas 28%- po-p - bonus pentru ore suplimentare-Lu-Vi
0412 / 0462 Př.přesčas 28%- so D/T - bonus pentru ore suplimentare-Sâmbătă
0421 / 0471 Př.přesčas 40%-neděl - bonus pentru ore suplimentare-Duminică
0500 Příplatek za pohotov - bonus pentru urgențe
0510 / 0515 Přípl.práce ve sváte - bonus pentru muncă-sărbătoare națională
0516 Př.přesčas 40%- svát - bonus pentru ore suplimentare-sărbătoare națională
0530 Přípl.práce v noci - bonus pentru orele lucrate noaptea
0540 / 0545 Přípl.práce v sobotu - bonus pentru orele lucrate Sâmbăta
0550 / 0555 Přípl.práce v neděli - bonus pentru orele lucrate Duminica
0565 Flexibilita 10% - bonus pentru flexibilitate
0580 Věrnostní příplatek - bonus pentru vechime
0590 Příp. za nepř. provo -bonus pentru continuitatea în muncă
0598 Nep. příjem Doprava - venit non-cash pentru transport
0599 Nepeněžní příjem - venit non-cash-altele
0600 / 0610 Náhrada svátek D/THP - compensare pentru sărbătoare națională
2000 Přek. v práci zák.-pr - obstacole în muncă plătite
2020 Přek.DarKrev.-průměr - donare de sânge
2100 Dovol.akt.rok. - compensare pentru zile de concediu
2202 / 2204 / 2206 / 2211 Mimořádné odměny - extra bonusuri
2209 / 2290 Výk. odměna - bonus de performanță
2260 Roční odměny - bonus anual
BAZA DE EVALUARE ȘI DEDUCERI SALARIALE
/101 Hrubá mzda - salariu brut
/102 Vym.zákl.ZP - baza de evaluare pentru asigurarea de sănătate
/103 Vym.zákl.SP - baza de evaluare pentru asigurarea socială
/106 VZ daň Z.měsíční - impozit pe venit
/265 Daňový bonus na děti - bonus la impozit pentru copil
/26D Důchodové spoření ZC - asigurare de pensie privată
/271, /272 Penzij.poj.ZL -contribuția angajatorului la pensia privată
/352 ZP podíl ZC ZC - asig. de sănătate a angajatului în liber fără plată
/43P Daň.zvýh.Děti / 43M-N - beneficiu la impozit pentru copil
/451 Superhrubá mzda 2008 - salariu super brut
/46A Sleva na dani ČID - reducere la impozit pentru dizabilitate parțială
/46B Sleva na dani ID - reducere la impozit pentru pers. cu dizabilitate
/46C Sleva na dani ZTP-P - reducere la impozit pentru pers. cu dizabilitate psihică
/46D Sleva na dani student - reducere la impozit pentru student
/46X Sleva na dani základní - deducere pentru plătitor de taxe
/550 Čistý příjem - salariu net
TAXE ȘI ASIGURĂRI

Suma

/350 ZP podíl ZC - asigurare de sănătate
/360 SP podíl ZC - asigurare socială
/362 Důchodové spoření Z - contribuție la pensie
/401 Daň měsíční zálohová - avans lunar la impozit
/417 Neuplat.daň.sleva po. - credit fiscal nerevendicat pentru un contribuabil
INDEMNIZAȚII DE BOALĂ
3400 - 3458 Nemoc Dávky / ND / NP/PU - indemnizație de boală
DEDUCERI
4006 Doprava - příspěvek - contribuția angajatorului pentru transport
4201 Pracovní cesta tuzem - călătorie de serviciu în Cehia
4202 Pracovní cesta zahra - călătorie de serviciu în afara graniței
5002 Srážka - stravenky - deducere sau rambursări pentru tichetele de masă și mâncare
5004 Srážka - způsobená š -deducere pentru distrugerea unui bun
5006 / 5008 / 5020 / 5106 / 5108 / 5120 Srážka - doprava - deducere pentru transport
5007 Srážka - mobil - deducere pentru abonamentul telefonic
5011 Mimořádná záloha/odm - avans din salariu
5013 Srážka - ZP ZC za ZL - asigurarea de sănătate pentru liber neplătit
5023 Multisport - deducere pentru Multisport
6017 - 6029 PF - ZC - contribuția angajatului la asigurarea de pensie
6055 - 6062 Exek. - execuție
6070 Odbory - srážka 1% - contribuție pentru sindicat
6081 - 6085 PF ZC - contribuția angajatului la asigurarea de pensie
6117 - 6185 3P PF ZC - asigurare de pensie privată-angajat
PLATA
/557 Dobírka HOTOVĚ - suma pentru a fi plătită cash
/559 Dobírka PŘEVOD - suma pentru a fi plătită prin transfer bancar

