JAK CZYTAĆ OPIS POZYCJI RMUA
Składnik

Ilość / wart.

CZAS NOMINALNY
DNI ROBOCZE BM
WYMIAR ETATU
REALNY CZAS NOMIN
&GOD PRZEP.BEZ UR
DNI EKWIWAL-TYMCZ
GODZ.NADLICZ.50%
GODZ.NADLICZ.100%
GODZ.NOCNE
STAWKA ZASZEREGOW.
PŁACA ZAS.GODZIN
DOD. ZA NADGODZ. 50%
DOD. ZA NADGODZ.100%
PŁ. ZA NADGODZ.RAZEM
PŁACA ZA NOCNE
EKWIWALENT
PODSTAWA WYNAGRODZ.
PODST.SKŁ. ZUS EM/RE

176.00
22.00
0.75
176.00
176.00
2.00
1.00
3.00
3.00
8.55
1504.80
4.28
25.65
29.93
4.49
139.92
1679.14
1679.14

PODST.SKŁ.ZUS CH/WYP

1679.14

SKŁ.F.EMER.PR.9,76%
SKŁ.F.RENT.PR.1,50%
SKŁ.F.CHOR.PR. 2,45%
SUMA SKŁADEK PRACOW
SKŁ.F.EMER.ZAKŁAD 9,67%
SKŁ.F.RENT.ZAKŁAD 4,5%
SKŁ.F.WYPAD.ZAKŁAD
SKŁADKA NA FGŚP 0,1%
SKŁADKA NA FP 2,45
SUMA SKŁADEK ZAKŁADU
BRUTTO RAZEM
KOSZTY UZYSKANIA

163.88
25.19
41.14
230.21
63.88
75.56
15.62
1.68
41.14
297.88
1679.14
111.25

PODSTAWA PODATKU
ULGA PODATKOWA

1338.00
46.33

SKŁ.ZDR DO 7,75%
SKŁADKA F.ZDR 9%
PODATEK RAZEM
UBEZPIECZENIE NNW
POTRĄCENIA RAZEM

112.29
130.40
82.00
6.82
449.43

DO WYPŁATY
DO WYPŁATY ROR 1
STAT_WSZYSTKIE_GODZ

1229.71
1229.71
176.00

– liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu
– liczba dni roboczych do przepracowania w danym miesiącu
– wymiar etatu pracownika w danym miesiącu, wynikający z umowy o pracę
– liczba godzin do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, po uwzględnieniu okresu trwania umowy
– liczba godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu
– liczba dni ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
– liczba przepracowanych w miesiącu godzin nadliczbowych, za które przysługuje dodatek 50%
– liczba przepracowanych w miesiącu godzin nadliczbowych, za które przysługuje dodatek 100%
– liczba przepracowanych w danym miesiącu godzin w ustalonej przez pracodawcę porze nocnej
– kwota wynagrodzenia brutto pracownika wynikająca z umowy o pracę
– płaca zasadnicza za przepracowane godziny
– dodatek w wysokości 50% stawki za godziny nadliczbowe
– dodatek w wysokości 100% stawki za godziny nadliczbowe
– suma wysokości dodatków za godziny nadliczbowe
– płaca za godziny przepracowane w porze nocnej
– wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
– suma wszystkich elementów płacowych wynagrodzenia
– podstawa wynagrodzenia, od którego zgodnie z ustawą jest obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
– podstawa, od którego zgodnie z ustawą jest obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenie chorobowe
i wypadkowe
– składka na ubezpieczenie emerytalne, finansowana ze środków pracownika
– składka na ubezpieczenie rentowe, finansowana ze środków pracownika
– składka na ubezpieczenie chorobowe, finansowana ze środków pracownika
– suma składek odprowadzanych ze środków pracownika na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
– składka na ubezpieczenie emerytalne, finansowana ze środków pracodawcy
– składka na ubezpieczenie rentowe, finansowana ze środków pracodawcy
– składka na ubezpieczenie wypadkowe, finansowana ze środków pracodawcy
– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, finansowany ze środków pracodawcy
– składka na Fundusz Pracy, finansowany ze środków pracodawcy
– suma składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzane do ZUS-u na FGŚP i FP, finansowanych przez pracodawcę
– wysokość wynagrodzenia brutto pracownika
– wysokość kosztów uzyskania przychodów, które zgodnie z ustawą o pdof pracownik może sobie w każdym miesiącu
odliczyć od przychodu (koszty zwykłe – 111,25 zł lub podwyższone – 139,06 zł)
– podstawa wynagrodzenia, od której będzie naliczony podatek dochodowy
– kwota, którą pracownik zgodnie z ustawą o pdof może co miesiąc odliczyć sobie od naliczonego podatku –
na podstawie złożonego wcześniej oświadczenia PIT-2 (ulga podatkowa nie przysługuje rencistom i emerytom)
– wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, które można odliczyć od naliczonego podatku
– wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, faktycznie odprowadzanej do NFZ
– podatek należny, odprowadzany od US (po uwzględnieniu wszystkich odliczeń)
– kwota potrąconego ubezpieczenia grupowego NNW
– wysokość wszystkich potrąceń z wynagrodzenia, ponoszone przez pracownika (składki na ubezp. społeczne,
zdrowotne w wys.9%, podatek należny oraz inne potrącenia, jeżeli występują np. NNW)
– wysokość wynagrodzenia pracownika, po uwzględnieniu wszystkich potrąceń i ewentualnych doliczeń
– wysokość wynagrodzenia pracownika wysłana przelewem, DO WYPŁATY KASA – wynagrodzenie wysłane przekazem
– liczba godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w danym miesiącu

Okresy nieskładkowe dni nieobecności pracownika w pracy, zaliczane do okresów nieskładkowych
Kod- kod absencji wykazywany w dokumentach rozliczeniowych ZUS (np. chorobowe, NN, NUN, UBZ)
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