Jak pořídit odborové příspěvky.

Zářecká M.

Odborové příspěvky.
Odborové příspěvky se dají pořídit různými způsoby, záleží na zaměstnanci.
Varianty účasti zaměstnance na příspěvcích pro odborovou organizaci:






Zaměstnanec není v odborové organizaci.
Jedná -l i se o zaměstnance na PPM a stále je v odborech, je možné platit pouze 1,- Kč jako
udržovací příspěvek. Tento příspěvek zaplatí v pokladně, jelikož v této době nemá žádný
příjem, ze kterého by se částka 1,- Kč srazila.
U běžného zaměstnance je srážka procentem z čisté mzdy (většinou 1%).
Další možnost u téhož zaměstnance je, že se sráží pevná částka, která je daná v
parametrech. (Př. 55.55,-Kč a nezáleží na čisté mzdě).

Způsob zadání v programu:







Pokud zaměstnanec není v odborech, tím pádem neplatí příspěvky, musí mít v osobních
údajích u odborů nastaveno „00“. V číselníku CiS3PS19 nesmí být záznam s číslem „00“.
V parametrech 7.2.1.1. (Par3MZ00) je údaj, „Minimální částka pro odbory“, která slouží ke
stanovení udržovacího příspěvku, pokud má zaměstnanec vyplněno, že má platit odbory
procentem, ale nemá dostatečný příjem.
Zaměstnanec platí odborové příspěvky procentem.
Zaměstnanec platí odborové příspěvky pevnou částkou (Pozor zde se automaticky nesníží
příspěvek, pokud není dostatečný příjem.).
Je možná i kombinace, kde část zaměstnanců bude mít sraženo procentem a část
zaměstnanců bude mít sraženou pevnou částku a část není v odborech. U těch, co jsou v
odborech, na převodním příkazu musí vystupovat pod stejným číslem účtu, VS, KS, SS. To lze
zajistit tak, že v číselníku odborových organizaci CiS3PS19 je pro jednu organizaci více
záznamů, ale všechny záznamy mají stejně vyplněné údaje o bankovním spojení.
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Minimální částka pro odbory (volby 7.2.1.1.).

Na výplatní pásce je pevná částka sraženého odborového příspěvku., která je nastavena
v parametrech. Tato částka není závislá na čisté mzdě.

Na výplatní pásce je 1% z čisté mzdy.
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V osobní kartě se zadá, jakým způsobem budou odborové příspěvky sráženy (volby 1.3.1.1.).

Nastavení v parametrech (volby 7. 1. 2. 2. 9). Zde je příklad odvodu pro jednu odborovou
organizaci.
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