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Wypłaty Składki ZUS

• Ilość godzin pracy • Podst. oskładk. Ch/Wyp

• Dni chor. płatne zakł. • Podst. oskładk. Em/Rent

• Dni chor. płatne ZUS • Składka emerytalna  

• Ilość dni ekwiw. za urlop • Składka rentowa

• Ilość godz. nadl. 50% lub 100% • Składka chorobowa

• Dni bezpłatne/ wychowawcze • Suma składek ZUS

• Wynagrodz. wg. Umowy • Podst. oskładk. Zdrowotna

• Płaca zasadnicza • Składka zdrowotna

• Godziny nadl. 50% lub 100% • Składka zdrowotna pracownika

• Ekwiwalent za urlop • Podst. Em/Rent. Narastająco

• Dodatek za urlop

• Dodatek za pracę w nocy

• Nagroda jubileuszowa

• Odprawa

• Inne składniki wynagrodz. brutto

• Wynagrodzenie za chorobę

• Zasiłki ZUS brutto

• Razem brutto

Rozliczenie podatku dochodowego Kalkulacja wypłaty netto

• Razem brutto • Razem brutto

• Koszty uzyskania • Suma składek ZUS  

• Suma składek ZUS • Składka zdrowotna potr.

• Dochód do opodatkowania • Podatek dochodowy

• Dochód narastająco • Inne potrącenia

• % podatku dochodowego  • Do wypłaty  

• Składka zdrow. odlicz. PDOF

• Ulga podatkowa  

• Podatek dochodowy

Informację przekazane przez pracodawcę do ZUS:

• Imię pracownika

• Nazwisko pracownika

• Identyfikator pracownika

• Oddział Funduszu Zdrowia

• Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze

Specyfikacja odprowadzonych składek do ZUS:
Podstawa 
składek

Nazwisko pracownika 
Płatna przez pracownika

Płatna przez  
pracodawcę Suma

• Skł. emeryt. 9,76% xxxx xxxx xxxx xxxx

• Skł. rent. 1,5% / 6,5% xxxx xxxx xxxx xxxx

• Skł. chorob. 2,45% xxxx xxxx xxxx xxxx

• Skł. wypad. 0,67% - 3,86% xxxx xxxx xxxx xxxx

• Skł. zdrowot. 9%

• Razem xxxx

• Przerwy w opłacaniu składek ZUS
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