
Detalii - Stat de plată

1.      N.A.W. informaţii angajat
2.      Informaţii generale angajat

A.       Numărul intern al angajatului
B.       Starea civilă (căsătorit/necăsătorit/singur/divorţat etc.)
C.       Frecvenţă salariul (săptămână/4 săptămâni/lună) + ce perioadă de plată (săptămâna 14/p4/aprilie)
D.       Perioada de plată în date
E.       Salariul minim legal la momentul întocmirii unei statului de plată (comparaţi cu 5)
F.        Dată angajare
G.       Data naşteri
H.       În scopuri fiscale, durata perioadei de plată/ beneficii
I.         Reducere impozit salariu Da/Nu
J.        Ţara de reşedinţă pentru compensare ET (standard nu NL = „cerc de ţări”)
K.        Faza în cadrul ABU CAO (A, B of C)
L.        Contract pentru o perioadă determinata sau nedeterminată
M.       Contract de muncă scris şi/sau este un contract la solicitare
N.       Orele contractului, faza A, există o clauză de detaşare

3.       Informaţii angajator (NWP)
4.       Orele lucrate pe săptămână, atât orele cele normale, cât şi orele suplimentare, sunt posibile şi 
          orele în schimburi.

A.     Salariul ore normale = salariul pentru orele normale lucrate. Acesta este egal cu numărul de ore 
        înmulţit cu salariul orar.
B.    Compensare costuri transport (şofer) = 10 cenţi pe oră care se acordă atunci când se conduce o  
 maşină NWP.
C.    Împrumutător
D.    Funcţie
E.    Compensaţie zile de aşteptare = 1,16% din salariul înainte de impozitul pe salariu dacă aveţi faza A.
F.     Zile de concediu = plata zilelor libere. În acest caz, zilele de concediu care depăşesc dreptul legal  
 vor fi plătite direct.
G.    Bani de concediu = 8,33% din orele dumneavoastră lucrate sunt rezervate drept bani de concediu.  
 În acest caz, aceştia sunt plătiţi direct.
H.       ET-Schimb cazare poate fi găsit aici. Suma care este dedusă din salariul dumneavoastră brut înain 
 te de impozitul pe salariu. Aceasta înseamnă că plătiţi mai puţin impozit. Acesta este returnat net.  
 Pe statul de plată anexat plătiţi chiria prin NWP, iar suma netă rambursată poate fi reţinută în înt  
 regime. Ca urmare, nu veţi vedea un plus pe statul de plată. Dacă nu poate fi schimbat complet,  
 există o deducere netă. Dacă nu există chirie prin noi, dar există ET, aveţi doar compensarea netă  
 şi nicio reţinere.
I.   Taxe pe salariu = impozit pe care îl plătiţi autorităţilor fiscale.
J.   Primă diferenţiată Whk WGA = impozit pe care îl plătiţi autorităţilor fiscale
K.    Salariul net = salariul net bazat pe elementele de mai sus.
L.    Contribuţia la asigurarea de accidente = o deducere netă de 1 cent pe oră lucrată pentru asigurarea  
 colectivă.
M.   Prima Îngrijire si Siguranţă= prima de asigurare de sănătate
N.     Decontare WAS = Dacă cineva este plătit sub echivalentul net, statul de plată corectează automat  
 acest lucru. Suma care este corectată este acumulată ca datorie la rubrica informaţii de plată (vezi 
7)
O.     Net de plată = salariul care este plătit efectiv. Eventual, se vor plăti 10 euro pe săptămână pentru  
 garanţie.
P.  Salariu orar
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5.       Drepturi = unde sunt notate toate rezervările tale. Faza A rezervă, de asemenea, un % pentru ab 
 senteismul de scurtă durată şi sărbătorile legale. Toate acestea sunt plătite la încetarea relaţiei de  
 muncă, dacă sunt retrase mai devreme sau dacă sunt plătite direct.
a.        Rezervare suplimentară pentru absenteism de scurtă durată, numai în faza A.
b.       Rezervare suplimentară pentru zile de sărbătoare, doar la faza A.
c.        Zilele dvs. de concediu acumulate. În faza A este în bani.
d.       Bani de concediu acumulaţi.
e.        Dacă lucraţi în schimburi, vă rezervaţi o indemnizaţie suplimentară pentru program neregulat   
 (ORT). La faza A este în bani.
f.         Procentul care se calculează pentru orele normale lucrate şi rezervate.
g.       Soldul tău cu care ai început perioada.
h.       Soldul pe care l-ai acumulat. În faza A este în bani.
i.         Noul sold al rezervărilor.
j.         Câte rezervări aţi inclus în acest stat de plată. Banii de concediu şi zilele de concediu depăşesc   
 dreptul legal pot fi plătite direct.
.       Soldul în ore al rezervărilor.
l.         Soldul în bani, aplicabil doar în faza A.
6.       Detaliere = o detaliere olandeză pe statul de plată, în care se menţionează şi reţinerea pentru ca 
 zare. În acest caz s-au reţinut 400 €.
a.        Cumulat, câtă pensie a fost plătită. Nu veţi primi pensie în primele 8 săptămâni, după asta 52 de  
 săptămâni pensie de bază. Noi vă plătim pensia în pensie de bază. După aceea vei primi o pensie  
 plus şi vei contribui
b.       Un avantaj fiscal, ceea ce înseamnă că se deduce mai puţin impozit din salariu.
c.        Cumulat, câtă primă a fost plătită pentru asigurarea de sănătate.
7.       Suma plătită inclusiv numărul de cont. Aici poate fi eventual calculat suma/datoria decontată.
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