
Płace wersja 2009.10.20

1. Słowniki -> Składniki wynagrodzeń -> Składniki wynagrodzeń

    Podatki -> Oświadczenia podatkowe -> PIT-11

W systemie wprowadzono automatyczne uwzględnianie ulgi podatkowej w wysokości 380 zł, w przypadku wypłaty składników z zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych. 

W tym celu należy spęłnić następujące warunki:

- każdy składnik wchodzący w zakres w/w ulgi musi posiadać swój odpowiednik w wersji opodatkowanej i nieopodatkowanej,

- każdy ze składników musi mieć zaznaczone pole Suma podatek na Tak i wchodzić w skład grupy SO - Socjalny :

- każdy se składników musi mieć odpowiednio ustawiony algorytm, np. wykorzystując dwa składniki 710 WCZ. P/GRUSZA OPODATK i 711 WCZ. P/GRUSZA

NIEOPODATK algorytmy powinny wyglądać następująco:

                                              SOCJAL_OPODAT ~711= SOCJAL_N_OPODAT  

gdzie:

- SOCJAL_OPODAT - zmienna informująca, że składnik jest opodatkowany,

- ~711= SOCJAL_N_OPODAT - zmienna informująca na jaki kod ma zostać przepisana kwota ulgi podatkowej.

 

                                             SOCJAL_N_OPODAT ~710= SOCJAL_OPODAT  

gdzie:

- SOCJAL_N_OPODAT - zmienna informująca, że składnik jest nieopodatkowany,

- ~710= SOCJAL_OPODAT - zmienna informująca na jaki kod ma zostać przepisana kwota przekraczająca ulgę podatkową.

Odpowiednie wprowadzenie powyższych algorytmów umożliwi automatyczne uwzględnienie kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu rocznym.
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2. Kartoteka ZUS -> Raport składek ZUS

 

Wprowadzono możliwość przeglądania danych związanych z płatnościami ZUS. Dane dostępne są w formie wydruku.
 

 

 

3. Kartoteka Osobowa -> Ulgi Podatkowe Koszty 

 

Wprowadzono możliwość ustawienia wysokości procentu podatku od osób fizycznych (nie zależnie od wysokości dochodu w danym roku podatkowym skali

podatkowej).

Wykonujemy to tylko na podstawie pisemnej dyspozycji podatnika.

Należy jednak pamiętać, że dla danego podatnika możemy ustalić tylko większy procent (np. podatnik znajduje się w pierwszym progu podatkowym, ale od danego

miesiąca wystawił dyspozycje o przejściu do drugiego).
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Jeżeli podatnik przekroczył drugi próg podatkowy i zmniejszamy próg podatkowy na pierwszy, niższy, jest to niezgodne z ordynacją podatkową. Taki przypadek

uwzględniamy poprzez ustawienie w zakładce: Podatki ze współmałż.

 

 

4. Słowniki -> Podstawy składek ZUS 

    Karoteka Osobowa -> Umowy

    Kartoeka Osobowa -> Warunki Szkodliwe 

 

Od 1 stycznia 2010 roku wprowadzony zostanie Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgodnie z obowiązującą ustawą od pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych zakład zobowiązany będzie do naliczenia i odprowadzenia składek na ten

fundusz (FEP).

Celem prawidłowego naliczenia tej składki, należy w słowniku Podstawy składek ZUS uzupełnić wysokość składki (1.5 %), kod składki oraz kod podstawy składki pod

jaką będzie zarejestrowana ta składka w systemie „PŁACE”.

 

 

Ponadto w kartotece umów i aneksów należy ustawić w jakich warunkach dany pracownik pracuje:

 

 

Wykaż osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych (dla których będzie naliczana składka FEP) w danym roku można uzyskać z pozycji menu programu Kartoeka

Osobowa -> Warunki Szkodliwe.

 

5. Prace zlecone

 

Zgodnie z interpretacją z dn. 24.08.2009 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, aby nastąpiło pobranie podatku ryczałtowego od umów zleceń, muszą nastąpić

równocześnie dwa warunki: 

- suma należności określonych w umowie/umowach nie może przekroczyć kwoty 200 zł,

- należność także nie może przekroczyć 200 zł (chodzi o kwoty określone w umowach a nie wypłacone).

Jeżeli w umowie nie określono żadnej kwoty (0.00 zł), nie spełniony jest drugi warunek, a więc od takiego rachunku nie można pobrać zryczałtowanego podatku od osób

fizycznych

 
 

Zamknij okno
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