Сар:
Овог нэр
Гудамж, дугаар
Пардубицэ, ш/дугаар

Хувийн дугаар

Үйлд.амралт/ Шинэ/эдэлсэн/үлдсэн

Dovol.Stará/ Nová /Čerp. /Zůst.
Výr. volno / Nové /Čerp. /Zůst.
Үйлд.амралт/ Шинэ/эдэлсэн/үлдсэн

Код

Нэр

Дивиз, цех

Цагийн дундаж тариф

Үндсэн цалин THP/ажилчин

Zákl.př.THP

Хуудас: 1
Ажлын төрөл

Zákl.př.Děl

PPÚ

Odpracované hodiny ve VO
Ажилласан цаг

Хугацаа

ЦАГИЙН ТООЦОО
/841 Plac.nepřítomnosti - Ажил хийгдээгүй ч цалин бодогдох цаг - сул зогсолт г.м.
/846 Nepl. nepřítomnosti - өвчтэй, цалингүй чөлөөтэй, ажил тасалсан г.м.
/850 Fond prac.doby - сарын ажлын цагийн фонд
/851 Odprac.hodiny - Сард ажилласан цаг
/852 Přesčasové hodiny - Сард илүү ажилласан цаг
HRUBÉ MZDY
0100 / 0101 / 0200 Pevná měsíční mzda - Ажилтны сарын тогтмол цалин
0150 / 0151 Přípl. Za druh práce - ажлын тусгай нэмэгдэл
0160 / 0161 Příplatek za vedení - D орон тооны хүн ж.нь мастер хийхэд олгоно
0170 / 0171 Příplatek za přítomn - Ажил таслаагүй, тогтмол ажиллахад (D)
0181 Příplatek za 12h smě - 12 цагийн ээлжинд ажиллахад олгоно
0191 Kompetenční příplatek - kompetenční příplatek
0220 Prémie dlouhodobé - Ажлын цагийн фондыг бүрэн ашигласны шагнал (THP)
0230 Mzda za vedení - Удирдах үүрэг гүйцэтгэсний нэмэгдэл (THP)
0240 Příplatek za druh pr - тухайн ажилд олгох тусгай нэмэгдэл
0300 / 0350 Přesčas.mzda-prac.de - ажлын өдрийн илүү цагийн цалин
0310 / 0360 Přesčas.mzda-sobota - Бямба гарагт илүү цаг ажилласны цалин
0320 / 0370 Přesčas.mzda-neděle - Ням гарагт илүү цаг ажилласны цалин
0375 Přesčas.mzda - Svát - Баяраар илүү цаг ажилласан цалин
0411 / 0461 Př.přesčas 28%- po-p - Ажлын өдрийн илүү цагийн нэмэгдэл
0412 / 0462 Př.přesčas 28%- so D/T - Бямба гарагийн илүү цагийн нэмэгдэл
0421 / 0471 Př.přesčas 40%-neděl - Ням гаргийн илүү цагийн нэмэгдэл
0500 Příplatek za pohotov - Ажилд дуудагдахад бэлэн байсны нэмэгдэл
0510 / 0515 Přípl.práce ve sváte - Баярын өдөр ажилласны нэмэгдэл
0516 Př.přesčas 40%- svát - Баяраар илүү цаг ажилласны нэмэгдэл
0530 Přípl.práce v noci - Шөнө ажилласны нэмэгдэл
0540 / 0545 Přípl.práce v sobotu - Бямба гарагт ажилласны нэмэгдэл
0550 / 0555 Přípl.práce v neděli - Ням гарагт ажилласны нэмэгдэл
0565 Flexibilita 10% - Ажлын хуваарьт уян хатан хандсаны нэмэгдэл
0580 Věrnostní příplatek - Тогтвортой ажилласны нэмэгдэл, Хамтын гэрээний дагуу
0590 Příp. za nepř. provo - Үйлдвэрлэл тасралтгүй явагдсаны нэмэгдэл
0598 Nep. příjem Doprava - Мөнгөн хэлбэрээр бус нэмэгдэл - Унаа
0599 Nepeněžní příjem - Мөнгөөр бус нэмэгдэл, бусад
0600 / 0610 Náhrada svátek D/THP - Баярын нөхөн амралт
2000 Přek. v práci zák.-pr - Ажлын саатлын нөхвөр цалин, дунджаар
2020 Přek.DarKrev.-průměr - Цусаа өгсний төлбөр, дунджаар
2100 Dovol.akt.rok. - Ээлжийн амралтаа эдэлсэний цалин
2202 / 2204 / 2206 / 2211 Mimořádné odměny - тусгай шагнал урамшуулал
2209 / 2290 Výk. odměna - Үр дүнгийн шагнал
2260 Roční odměny - Жилийн эцсийн шагнал, 13 дахь сар
ШИМТГЭЛ, ТАТВАР БОДОГДОХ СУУРЬ ЦАЛИН
/101 Hrubá mzda - Ажилтны нийт цалин
/102 Vym.zákl.ZP - Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл бодогдох
/103 Vym.zákl.SP - Нийгмийн даатгалын шимтгэл бодогдох суурь
/106 VZ daň Z.měsíční - сарын урьдчилсан татвар төлөх цалин
/265 Daňový bonus na děti - Хүүхдэд үзүүлэх татварын хөнгөлөлт
/26D Důchodové spoření ZC - Ажилтны тэтгэврийн хадгаламж, 3-р багана
/271, /272 Penzij.poj.ZL - Тэтгэврийн шимтгэл
/352 ZP podíl ZC ZC - чөлөөтэй үеийн ЭМД, ажилтан төлөх
/43P Daň.zvýh.Děti / 43M-N - Хүүхдэд үзүүлэх татварын хөнгөлөлт
/451 Superhrubá mzda 2008 - Татвар бодогдох суурь цалин
/46A Sleva na dani ČID - группт хагас орсны татварын хөнгөлөлт
/46B Sleva na dani ID - группт орсны татварын хөнгөлөлт
/46C Sleva na dani ZTP-P - ХОБ-тэйн татварын хөнгөлөлт
/46D Sleva na dani student - Оюутны татварын хөнгөлөлт
/46X Sleva na dani základní - Татвар төлөгчийн татварын хөнгөлөлт
/550 Čistý příjem - Ажилтны сарын цэвэр цалин
ТАТВАР, ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ

Тоо

Нэгж үнэлгээДүн

/350 ZP podíl ZC - Ажилтны өмнөөс төлөх ЭМДШ
/360 SP podíl ZC - Ажилтны өмнөөс төлөх НДШ
/362 Důchodové spoření Z - Ажилтны төлөх тэтгэврийн шимтгэл
/401 Daň měsíční zálohová - Ажилтны төлөх татварын сарын шимтгэл
/417 Neuplat.daň.sleva po. - Татвар төлөгчийн татварын хөнгөлөлт
ӨВЧТЭЙ ХУГАЦААНЫ ТЭТГЭМЖ
3400 - 3458 Nemoc Dávky / ND / NP/PU - өвчтэй хугацааны тэтгэмж
СУУТГАЛ
4006 Doprava - příspěvek - Ажил олгогчоос олгох унааны нэмэгдэл
4201 Pracovní cesta tuzem - Дотоод томилолтын зардал
4202 Pracovní cesta zahra - Гадаад томилолтын зардал
5002 Srážka - stravenky - хоол хүнсний талоны төлбөр, эсвэл хариулт
5004 Srážka - způsobená š - Хохирол учруулсаны суутгал
5006 / 5008 / 5020 / 5106 / 5108 / 5120 Srážka - doprava - унааны зөрүү суутгал
5007 Srážka - mobil - Гар утасны үйлчилгээний төлбөр, суутгал
5011 Mimořádná záloha/odm - Цалингийн урьдчилгаа
5013 Srážka - ZP ZC za ZL - Цалингүй чөлөөний ЭМДШийн суутгал
5023 Multisport - Мултиспорт үйлчилгээг ашигласны суутгал
6017 - 6029 PF - ZC - Тэтгэврийн даатгалд ажилтны төлөх шимтгэл
6055 - 6062 Exek. - Өр барагдуулах албаны суутгал
6070 Odbory - srážka 1% - ҮБ-ын гишүүнчлэлийн шимтгэл
6081 - 6085 PF ZC - Тэтгэврийн даатгалд ажилтны төлөх шимтгэл
6117 - 6185 3P PF ZC - Тэтгэврийн даатгал, 3-р багана - Ажилтан
ОЛГОХ ҮЛДЭГДЭЛ ЦАЛИН
/557 Dobírka HOTOVĚ - олгох, данс руу шилжүүлэх цалин

