Rejestracja zasiłku chorobowego
Dotyczy pracodawców NIEuprawnionych do wypłaty świadczeń z
ubezpieczenia chorobowego
W przypadku pracodawców nieuprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia
chorobowego (pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników na koniec listopada
roku poprzedzającego), zasiłek wylicza i wypłaca ZUS, natomiast pracodawca tylko
zgłasza do ZUS, wykorzystując program Płatnik, fakt wystąpienia choroby pracownika.
Zasiłek chorobowy rejestruje się w kartotece pracownika, po wybraniu przycisku
'Absencje i Kalendarz' (rys. 1), na zakładce 'Przerwy', wybierając rodzaj 'Choroba
(zasiłek chorobowy)', wprowadzając daty zwolnienia, oraz wybierając odpowiedni kod
ZUS, zwykle '313 - Zasiłek chorobowy z ub. chor.' (rys. 2).

Rys. 1.

Rys. 2.
Szczegóły dotyczące świadczenia, takie dane dotyczące zwolnienia L-4 można
wprowadzić, lub zmienić wybierając przycisk '…' umieszczony z prawej strony kodu ZUS
(rys. 3).

Rys. 3.

Zasiłek chorobowy nie jest przez program wyliczany - jest tylko dopisywany do zakładki
'Przerwy' podczas dopisywania pracownika do listy płac 'Wynagr. zasadnicze i inne skł.
mies.'.
W miesiącu, za który wypłacany jest zasiłek, tworzona jest lista płac 'Wynagr. zasadnicze
i inne skł. mies.' (rys. 4). Przy dopisywaniu pracownika do tej listy jest wyliczane i
odpowiednio redukowane wynagrodzenie zasadnicze, oraz inne składniki przysługujące
pracownikowi, włączając w to wynagrodzenie za czas choroby, jeżeli takie wynagrodzenie
również pracownikowi przysługuje (rys. 5). Zasady redukcji wynagrodzenia za czas
choroby są zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r., w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Rys. 4.

Rys. 5.
Zasiłek chorobowy jest dopisywany do listy płac na zakładce 'Przerwy' (rys. 6). Do
programu Płatnik zostanie wyeksportowany tylko kod ZUS, oraz daty 'od' i 'do'
świadczenia.

Rys. 6.
Po wyeksportowaniu danych do ZUS, pracodawca musi również dostarczyć do ZUS
formularz ZUS Z-3. Wypełniony formularz ZUS Z-3 jest dostępny w wydrukach
wynagrodzeń, na ekranie 'Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3)' (rys. 7).
Na ekranie 'Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3)' jest również
dostępnych szereg szczegółowych raportów listujących zarówno szczegóły wyliczenia, jak
i zestawienia dla składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, oraz listy świadczeń,
przerw i składników wziętych do podsumowań (rys. 8).

Rys. 7.

Rys. 8.
Zmian w zawartości formularza ZUS Z-3 można dokonywać po wybraniu przycisku
'Edytuj', lub odpowiedniej opcji menu 'Działania'.
Wydruk listy płac jest, w przypadku list z zasiłkami do których wypłaty pracodawca nie
jest uprawniony, wydrukiem listy z wynagrodzeniem zasadniczym (rys. 9 i 10). Na
kryteriach odczytu wydruku warto zaznaczyć opcję 'Pokaż przerwy', która spowoduje
wylistowanie pozycji dotyczących zasiłku na liście (bez kwot).

Rys. 9.

Rys. 10.

