http://iz.sk/Sviy
Mzdová kalkulačka

je určená na výpočet toho, aký bude
mať čistý príjem rodina v hmotnej
núdzi, ak sa jeden člen zamestná.
Vyplní základné veci (počet detí,
súčasná výška dávok, mzda).
Kalkulačka:
• vypočíta čistú mzdu v jednotlivých
mesiacoch
• vypočíta rôznu podporu od štátu
(daňový bonus, prídavok na deti,
aktivačný príspevok, osobitný príspevok… )
• dá tlačivá na vyplnenie, aby tieto príspevky získal
• dá inštrukcie pre zamestnávateľa, aby vedel o úľavy požiadať
• upozorní na veci, ktoré mu musí zamestnávateľ dať (dovolenka, stravné)

Príklad: Ak dostane plat 435€ (minimálna mzda), čistý príjem rodiny bude 845€, teda

dvaapolkrát viac ako dávky, čo dostáva (350€). Príjem v siedmom mesiaci bude 782€.
Príklad je päťčlenná domácnosť (dvaja dospelí, tri deti), ktorá dostáva dávky okolo 350€.
Keď sa človek zamestná, dávky síce klesnú na 73€, avšak bude mať nárok na daňový
bonus, aktivačný príspevok (63€) a osobitný príspevok (126€), čo spolu urobí 845€.

viac: https://www.iz.sk/kalkulacka
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