PLAČE IN NADOMESTILA

nov.10
podatki v EUR
1.485,58
962,84
1.485,58
963,84
734,15

Povprečna BRUTO plača v Sloveniji v zadnjih treh mesecih
Povprečna NETO plača v Sloveniji v zadnjih treh mesecih
povprečna BRUTO plača gospodarstva Slovenije mesečna
povprečna NETO plača gospodarstva Slovenije mesečna
Minimalna plača se s 01.08 poveča za 1,4%

davčno priznani stroški - do Uredbe velja

za d.o.o.:

mesec uporabe:

nov.10

Regres za prehrano med delom na dan po splošni kol.pogodbi,3,56 EUR (ali po kolektivni podgodbi za pos.dejavnost - kliči go. Bernahard)
Regres za prehrano med delom na dan po Uredbi (po 8 urah prisot.dod. 0,76 EUR -pogoj 10 ur in več).

6,12
0,37
0,18

Kilometrina
Prevoz na delo in z dela-od 1 km naprej (ali po kolektivni pogodbi za pos.dejavnost - kliči go. Bernhard)
Stroški za prenočevanje - po predloženem računu in v skladu s potnim nalogom

Dnevnice za službena potovanja

SLOVENIJA
nad 12 ur

21,39 če je zajtrk zagotovljen

19,25

od 8 do 12 ur

10,68 če je zajtrk zagotovljen

9,08

Dnevnice za službena potovanja

4,49

7,45 terenski dodatek

od 6 do 8 ur

OSTALE DRŽAVE

od 24.3.2007

Za tujino velja 100 % dnevnica nad 14 ur; od 8 do 14 ur 75 % dnevnice in nad 6 do 8 ur 25 % dnevnice
Če je zajtrtk zagovotovljen se nad 14 ur dnevnica zmanjša za 10 %, nad 8 do 14 ur pa 15 %
HRVAŠKA
40,00 NEMČIJA
BIH
40,00 AVSTRIJA
SRBIJA
40,00 ITALIJA
ČRNA GORA
40,00 MADŽARSKA
HRVAŠKA
Zagreb, Dubrovnik
Solidarnostna pomoč-smrt / elementarna nesreča
Plačila vajencem za obvezno praktično delo - po Uredbi za en mesec

55,00
55,00
55,00
40,00
37,00
3.443 EUR /1.252 EUR

- 1. letnik
- 2. letnik
- 3. letnik in 4. letnik

84,00
126,00
167,00

Plačila dijakom, študentom za obvezno praktično delo

172,00

REGRES
- minimalna višina regresa 734,15 EUR v primeru izgube v letu 2009 pa 734,15EUR.
- davčno priznan regres, za katerega se ne plačajo prispevki (70% povprečne bruto plače)
- regres po kolektivni pogodbi

za posamezno dejavnost

1.487,20

0,00
0,00
1.041,04

- kliči go. Bernhard

JUBILEJNE NAGRADE
- za 10 let delovne dobe
- za 20 let delovne dobe
- za 30 in 40 let delovne dobe
Prizna se po enem kriteriju (skupna del.doba ali del.doba pri zadnjem delodajalcu)
Odpravnina ob upokojitvi za običajne delovne pogodbe…..

460,00
689,00
919,00
4.063,00

Plača pripravnika - do višine 70% plače, določene za delovno mesto, za katero se usposablja.
Pripravila: Mojca BERNHARD ing.

Podatke zbrala:

