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Medew. Nr. – персональний нумер, кожний найманий працівник має свій персональний нумер.
BSN –Кожний хто працює або зареєстрованний у Нідерландах повиннен мити BSN (SOFI).
Geboortedatum- Дата народження.
Loontijdvak– Показуе за який відпрацьванний період ви получаєте заробітню плату(потижднево).
Byz.tar% - Відсоток податку на додаткову винагороду, наприклад, відпустку / понаднормову / бонуси.
Vest. – нумер работодавця де ви працюєте.
WRM – нумер рабочою компанії
Ihk - Застосування знижок до сплати заробітної плати (j = так, n = ні)
Pns - Пенсія. Ви покриваєте пенсійну систему? (j = так, n = ні)
Verloonweek– тиждень, за який ви відпрацювали.
Min.uurl – мінімальна заробітна плата за годину.
Periodeloon - Коли працівник отримує фіксовану плату за певний період, зветься заробітна плата
DLT% - відсотки за неповний робочий день, якщо це можливо.
Data indinst- дата початку.
Data uitdinst – дата закінчення
Functie– функція
Loonbeslag saldo– відкрита для утримання.
Saldo RC – сума, надана у цій сфері, може бути позитивною та негативною, і вона сплачується
наступним виплатою винагороди. Ці суми можуть бути отримані, наприклад, шляхом виправлення
або першого внеску.
Не застосовується.
Bijtelling auto– Сума вираховується з заробіної плати. Що було врегульовано з додатковим
податковим зобов'язанням для автомобіля.
Bedrag auto saldo– під "балансом" - це сума, яку до цих пір осіли премії за автомобіль. Ця сума
автоматично розраховується з додатковим податковим зобов'язанням за автомобіль.
Scholing saldo– під "балансом" - це сума, яка до цих пір пояснюється тренуванням. Цей баланс
необов'язковий.
Данні працівника
Адреса вашого работодавця
Reserveringen - це відсоток, зарезервований за заброньовану годину.
Старий баланс: це новий баланс із попереднього розрахунку.
Цей період: Права, придбані протягом періоду виплат, за вирахуванням вилучень, що відбулися за той
же період.
Новий баланс: зібрані резерви, на які ви зараз маєте право в цьому WRM (номер робочої компанії)

Vak geld– Відпускні гроші .
Vac.uren–Відпускні години
Bw. verlof– Відпускні гроші
Fst.dgn.– Святкові дні
Kort. verz– Гроші за коротку відпустку
Atv- гроші за перепрацьованні години
Робочий план:
Тиждень: кількість робочих тижнів / періодів.
Проект: номер проекту, на який застосовуються платіжні години.
Пробіг: номер поселення
Wubnr: кількість заброньованих годин.
P / F: періодична та функціональна група, тільки для членів ABU.
33. SVW – SVW це соціальне страхування. Кожен заброньований день - це, як правило, день на день,
включаючи святкові дні та хвороби.
34. Gewerkte dagen- Відпрацьованні дні
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Normale uren – нормальні відпрацьованні години, без переробки
Toeslaguren – Це години які оплачуються за вищою ставкою
Overuren – години переробки
Wachtdag comp. – відсоток відшкодування на момент хвороби.
Bruto inh ET* – Валовий обмін, можливо поділений на основну винагороду, понаднормовий та більше
ніж встановлений законом відпустку.
40. Не застосовується.
41. Uurloon- – Бруто погодинна оплата.
42. Uurloon perc.- погодинна заробітна плата відсоток відпрацьованих годин
43. Loonheffing– податок
44. Netto – чистий дохід, за винятком чистих додатків та / або відрахувань.
45. Netto ET* - Чистий обмін
46. Is overgemaakt op- було перечисленно.....
47. Verantwoording ET* - Відповідальність на основі обміну вартості ET*.
48. Cumulatieven - Це поле включає в себе загальну суму винагороди, премії, надбавки та відрахування
за певний період (цей період) та загальні суми накопичення з 1 січня цього календарного року.
ET * Це податкова система, яка дозволяє працівникам, які живуть за кордоном та тимчасово працюють у
Нідерландах, надавати податкові пільги за додаткові витрати, оскільки вони тимчасово працюють за межами
країни їхнього походження

