Poradnik kadrowo-płacowy

Poradnik Polski Ład

1

Poradnik kadrowo-płacowy

Spis treści
1 Ręczne dopisanie stawki ubezpieczenia ZUS....................................................................................3
2 Informacja o uldze dla klasy średniej................................................................................................4
3 Ustawienia formy opodatkowania dla właściciela............................................................................5

2

Poradnik kadrowo-płacowy

1

Ręczne dopisanie stawki ubezpieczenia ZUS

Aby ręcznie dopisać stawkę ubezpieczeniową ZUS należy wybrać opcję menu:
Zadania → Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń → Parametry Wyliczeniowe →
Stawki Ubezpieczeniowe ZUS. Następnie należy utworzyć nową pozycję przez
wybranie opcji „Nowa”. W utworzonej pozycji w kolumnie „Obowiązuje od” należy
wybrać „Styczeń 2022”, a w polu „Kwota składki ub. zdrowotnego o którą zmniejsza
się pod. doch. nie może przekroczyć [%]” wartość 0. Na koniec należy zapisać zmiany
opcją „Zapisz”.
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Informacja o uldze dla klasy średniej

Aby określić, czy na danej liście płac ma być stosowana ulga dla klasy średniej należy
wejść w opcję menu: Zadania → Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń → Rodzaje
List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia; lub Zadania → Konfiguracja Wynagrodzeń i
Rozliczeń → Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami. Została dodana opcja
"Podlega pod ulgę dla klasy średniej" z możliwością wyboru Tak lub Nie. Wybranie
opcji Tak powoduje, że na danej liście płac będzie zastosowana ulga dla klasy
średniej dla pracowników, którzy nie zrezygnowali z tej ulgi (domyślnie wszyscy
pracownicy mają tą ulgę, o ile ich miesięczne zarobki mieszczą się w widełkach kwot
dla tej ulgi):

Konfiguracja domyślnych ustawień tego parametru jest wykonana automatycznie
przy pierwszej aktualizacji programu. Dla wszystkich list z Wynagrodzeniami
domyślnie jest ustawiona opcja Tak, a dla list ze świadczeniami i przerwami
domyślnie opcja Nie. Użytkownik powinien sam zdefiniować właściwe dla niego
opcje dla wszystkich list płac.
Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej działa w ten sam sposób jak rezygnacja z podatku
PIT0 dla młodych. Ulga ta jest domyślnie przyznawana dla każdego pracownika. W
celu rezygnacji z tej ulgi należy w Kartotece w zakładce Dodatkowe utworzyć wpis z
datą rozpoczęcia stosowania ulgi(dowolna data) i rezygnacji z ulgi. Data rezygnacji z
4

Poradnik kadrowo-płacowy

ulgi jest najważniejszym parametrem, ponieważ na podstawie tej daty jest ustalane
czy ulga ma być stosowana czy nie. Jeżeli lista płac jest liczona po dacie „Do”, to
wtedy ulga nie jest naliczana. Jeżeli data „Do” nie jest ustawiona lub wpis dotyczący
rezygnacji z ulgi nie został dodany to ulga jest naliczana.
Prawo do ulgi mają osoby, których miesięczne zarobki są pomiędzy 5701 zł a 11 141
zł brutto, a jej wielkość jest procentowo zależna od tej kwoty zarobków oraz progu
8549 zł.
Przykład: Co należy wpisać w zakładce dodatkowe, jeżeli pracownik zrezygnuje ze
stosowania tej ulgi od 1.01.2022?
Należy dodać wiersz z polami: Data od: 31-12-2021, Data do: 31-12-2021 jak na
poniższym rysunku:
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Ustawienia formy opodatkowania dla właściciela

Czynności opisane w tym punkcie należy wykonać w lutym 2022.
Aby ustawić formę opodatkowania dla właściciela należy wybrać opcję menu
Zadania → Kartoteki Osobowe → Właściciele, a następnie dla danego właściciela
wybrać zakładkę „Podatki i rozliczenia z ZUS I”. W dodanej na dole strony sekcji
„Formy opodatkowania”, pokazanej na poniższym rysunku, należy wybrać formę
opodatkowania.
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Następnie należy wejść w zakładkę „Rozliczenia”:

i dla pozycji „Kw. zadekl. (tylko zdrowotne)” zmienić zmienną na „Dochód/Przychód
(Zatrudniony)” jak na poniższym rysunku:
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Następnie na ekranie „Właściciele” należy wejść w zakładkę „Zmienne”:

Na kolejnym ekranie wejść w edycję zmiennej „Dochód/Przychód”:
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i na ekranie „Wprowadzanie Wartości dla Zmiennej” wpisać zadeklarowaną kwotę
Dochodu/Przychodu właściciela:
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