ZIŅAS PAR DARBA ŅĒMĒJIEM



“Ziņas par darba ņēmējiem” tiek sagatavotas no darbinieka kartītē ievadītajiem vēstures notikumiem.

Lai sagatavotu atskaiti “Ziņas par darba ņēmējiem”, darbinieka kartītē ir jābūt ievadītiem atbilstošajiem vēstures notikumiem.
Ievadītajam vēstures notikumam var būt gan sākuma, gan beigu datumi, kas tiek ievadīti vēstures notikuma laukos “Datums no” un “Datums līdz”. Noteiktiem
notikumiem beigu datums tiek ievadīts laukā “Datums no”.

Specifiskie vēstures notikumi
Pieņemts darbā
Darbinieka kartītē ir divi līdzīgi vēstures notikumi “Pieņemts darbā” (ar kodu) un “Piešķirts amats”.
Nodibinot ar darbinieku darba attiecības, tiek norādīts kāds no darbā pieņemšanas kodiem 11 – 16, savukārt ja darbinieks strādā uzņēmumā vairākos amatos, tad
otrajam amatam tiek izmantots vēstures notikums “Piešķirts amats”, kuram koda nav. Par šo notikumu atskaite netiek veidota.

Atbrīvots no darba
Darbinieka kartītē ir divi līdzīgi vēstures notikumi “Atbrīvots no darba” (ar kodu) un “Atbrīvots no amata”.
Pārtraucot ar darbinieku darba attiecības, tiek norādīts kāds no atbrīvošanas kodiem 21 – 26, savukārt ja darbinieks strādājis uzņēmumā vairākos amatos, tad, atbrīvojot
no amata, tiek izmantots vēstures notikums “Atbrīvots no amata”, kuram koda nav. Par šo notikumu atskaite netiek veidota.
Izvēloties atbrīvošanas notikumu, jāņem vērā, ka atbrīvošanas datums tiek norādīts laukā “Datums no”. Šis datums nozīmē, ka ar šo dienu darbinieks vairs uzņēmumā
nestrādā un atskaitē kā pēdējā darbadiena būs norādīts 13. oktobris
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Ja darbiniekam pēdējā darbadiena ir 14. oktobris, tad tas ir jānorāda, ieliekot atzīmi laukā “Pēdējā darba diena”, blakus datuma laukam. Atskaitē kā pēdējā darbadiena
tiks norādīts 14. oktobris

Citi pieņemšanas/atbrīvošanas notikumi
Vēstures notikumi “Atbrīvots no darba ārvalstīs” un “Izbeigts Uzņēmuma līgums” tiek apstrādāti tāpat, kā vēstures notikums par atbrīvošanu (ar kodu) – pareizi jānorāda
pēdējā darba diena.

Bērna kopšanas atvaļinājums, paternitātes atvaļinājums un bezalgas atvaļinājums
Personālā visu atvaļinājumu notikumi tiek reģistrēti ar to sākuma un beigu datumu.

Gan par bērna kopšanas, gan paternitātes, gan bezalgas atvaļinājuma sākšanos un beigšanos ir jāsniedz ziņas VID.
Izvēloties kādu no šiem atvaļinājuma veidiem, ir redzams tikai viens no kodiem (atvaļinājuma sākuma kods). Beigu kods tiek ģenerēts automātiski (nav jānorāda
atsevišķs notikums) no lauka “Datums līdz”.

Jāņem vērā, ka vēstures notikumā tiek uzrādīts atvaļinājuma periods: pirmā atvaļinājuma diena un pēdējā atvaļinājuma diena, bet atskaitē jāuzrāda pirmā atvaļinājuma
dien, un pirmā darbadiena, kad jāierodas darbā pēc atvaļinājuma.
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