Переклад з чеської мови

Місяць 07/2017

Пан/Пані Прізвище Ім'я
Вулиця № буд.
Индекс, Пардубіце

Інд. номер:

Відпустка стара /нова /витрачено/залишилось витратити

Dovol.Stará/ Nová /Čerp. /Zůst.
Výr. volno / Nové /Čerp. /Zůst.
Вироб. вихідний/новий/витрачено/залиш. витратити

Код

Стор: 1

Назва

Основна зарплата

Zákl.př.THP

Витрти
ділянки

Ставка

Середня годинова зарплата
для труд. юрид. цілей

Zákl.př.Děl

PPÚ

Odpracované hodiny ve VO
Уже відпрацьовані год. в Вирівнюючий період

Період

РЕКВІЗІТИ ЧАСУ
/841 Plac.nepřítomnosti - оплачувані перешкоди в роботі
/846 Nepl. nepřítomnosti - хвороба, прогул, відпустка за свій рахунок, ДЧР,...
/850 Fond prac.doby - кількість годин в фонду в місяць
/851 Odprac.hodiny - відпрацьовані години
/852 Přesčasové hodiny - відпрацьовані години понаднормова робота
НАРАХОВАНА ЗАРПЛАТА
0100 / 0101 / 0200 Pevná měsíční mzda - фіксована місячна зарпл. працівника
0150 / 0151 Přípl. Za druh práce - доплата за тип роботи
0160 / 0161 Příplatek za vedení - доплата за керівництво (D)
0170 / 0171 Příplatek za přítomn - доплата за присутність (D)
0181 Příplatek za 12h smě - доплата за 12-і годинні зміни
0191 Kompetenční příplatek - доплата за компетенції
0220 Prémie dlouhodobé - бонус за повне використ. фонду робочого часу (ІТП)
0230 Mzda za vedení - доплата за керівництво (ІТП)
0240 Příplatek za druh pr - доплата за тип роботи
0300 / 0350 Přesčas.mzda-prac.de - зарплата за понаднормовий час в роб. день
0310 / 0360 Přesčas.mzda-sobota - зарплата за понаднормовий час в суботу
0320 / 0370 Přesčas.mzda-neděle - зарплата за понаднормовий час в неділю
0375 Přesčas.mzda - Svát - зарплата за понаднормовий час в свято
0411 / 0461 Př.přesčas 28%- po-p - доплата за за понаднормовий час в роб. день
0412 / 0462 Př.přesčas 28%- so D/T - доплата за понаднормовий час в суботу
0421 / 0471 Př.přesčas 40%-neděl - доплата за понаднормовий час в неділю
0500 Příplatek za pohotov - доплата за готовність
0510 / 0515 Přípl.práce ve sváte - доплата за роботу в свято
0516 Př.přesčas 40%- svát - доплата за понаднормовий час в свято
0530 Přípl.práce v noci - доплата за роботу вночі
0540 / 0545 Přípl.práce v sobotu - доплата за роботу в суботу
0550 / 0555 Přípl.práce v neděli - доплата за роботу в неділю
0565 Flexibilita 10% - доплата за флексібільність
0580 Věrnostní příplatek - доплата за вислугу згідно з Колективним договором
0590 Příp. za nepř. provo - доплата за безперервний порядок роботи
0598 Nep. příjem Doprava - не грошовий дохід транспорт
0599 Nepeněžní příjem - не грошовий дохід інший
0600 / 0610 Náhrada svátek D/THP - відшкодування за свято
2000 Přek. v práci zák.-pr - перешкоди в роботі, оплачувані середньою зарпл.
2020 Přek.DarKrev.-průměr - дарування крові, оплачуване середньою зарпл.
2100 Dovol.akt.rok. - відшкодування зарплати за витрачання відпустки
2202 / 2204 / 2206 / 2211 Mimořádné odměny - позачергові премії
2209 / 2290 Výk. odměna - премії за продуктивність
2260 Roční odměny - річні премії
РОЗРАХУНКОВІ БАЗИ І ВІДРАХУВАННЯ
/101 Hrubá mzda - загальна нарахована зарплата працівника
/102 Vym.zákl.ZP - розрахункова база для медичного страхування
/103 Vym.zákl.SP - розрахункова база для для соціального страхування
/106 VZ daň Z.měsíční - розрахункова база для для авансового податку в місяць
/265 Daňový bonus na děti - податковий бонус на дітей
/26D Důchodové spoření ZC - пенсійне заощадження працівника -3-й пілон
/271, /272 Penzij.poj.ZL - доплата роботодавця на пенсійне страхування
/352 ZP podíl ZC ZC - медичне страхування працівника при відпустці за свій рахунок
/43P Daň.zvýh.Děti / 43M-N - податкові пільги на дітей
/451 Superhrubá mzda 2008 - супер нарахована зарплата
/46A Sleva na dani ČID - знижка на податок часткова пенсія по інвалідності
/46B Sleva na dani ID - знижка на податок пенсія по інвалідності
/46C Sleva na dani ZTP-P - знижка на податок особливий фізичний недолік
/46D Sleva na dani student - знижка на податок студент
/46X Sleva na dani základní - знижка на податок на платника
/550 Čistý příjem - місячна чиста зарплата працівника

Кількість

Таріф

Сума

ПОДАТКИ І СТРАХУВАННЯ
/350 ZP podíl ZC - медичне страхування працівника
/360 SP podíl ZC - соціальні страхування працівника
/362 Důchodové spoření Z - пенсійне страхування працівника
/401 Daň měsíční zálohová - місячний авансовий податок за працівника
/417 Neuplat.daň.sleva po. - не використана податкова знижка платника
ДОТАЦІЇ НА ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТ
3400 - 3458 Nemoc Dávky / ND / NP/PU - дотації на випадок хвороби
ВІДРАХУВАННЯ
4006 Doprava - příspěvek - доплата работодавця на транспорт
4201 Pracovní cesta tuzem - відрядження в межах країни
4202 Pracovní cesta zahra - відрядження за кордон
5002 Srážka - stravenky - відрахування або повернення коштів за харчування або за купони на харчування
5004 Srážka - způsobená š - відрахування за завдані збитки
5006 / 5008 / 5020 / 5106 / 5108 / 5120 Srážka - doprava - відрахування за транспорт
5007 Srážka - mobil - відрахування за мобільні послуги
5011 Mimořádná záloha/odm - винятковий аванс на зарплату
5013 Srážka - ZP ZC za ZL - медичне страхування за відпустку за власний рахунок
5023 Multisport - відрахування за використання послуги Мультіспорт
6017 - 6029 PF - ZC - доплата працівника на пенсійне страхування
6055 - 6062 Exek. - Стягнення
6070 Odbory - srážka 1% - внесок в профспілкову організацію
6081 - 6085 PF ZC - доплата працівника на пенсійне страхування
6117 - 6185 3P PF ZC - 3-й пілон пенсійне страхування - працівник
ВИПЛАТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
/557 Dobírka HOTOVĚ - заробітна плата до виплати

