
        Zmiany w systemie PŁACE-KADRY wersja 2011.2.20

                         
1. Z dniem 04-2-2011 dziennik urzędowy nr 25 poz 131 wprowadza nowe wzory

pit obowiązujące w roku 2011:: 
- Pit-11
- PIT-4R
- PIT-8AR
- PIT-2
- PIT-12
Wprowadzenie nowego wzoru PIT-11 powoduję zmianę ustawień w systemie „PŁACE”
W zakładce Podatki / Ustawienie składników na oświadczeniach pit

należy ustawić dla każdego składnika płacowego odpowiednią pozycję na formularzu PIT-11 

Aktualny PIT_11 

Błędnie ustawienia , mogą spowodować błędny wydruk formularza.
 



2. Emerytury pomostowe
Do końca marca 2011 zakład ,który zatrudnia pracowników na stanowiskach szkodliwych, 
jest zobowiązany do przekazania druku ZUS ZWA za pośrednictwem programu PŁATNIK.
            
    Jednak aby druk ZWSA był prawidłowo wyeksportowany z systemu „PŁACE-KADRY”
    dla pracowników , którzy w latach 2009 i 20010 pracowali  w warunkach szkodliwych
    należy w każdym aneksie 

, obowiązującym w tych latach podać kod pracy szkodliwej.
  W kartotece umów , w zakładce UMOWY/Aneksy /Dane aneksu należy uzupełnić 
odpowiedni kod.

 
Wprowadzenie kodów pracy szkodliwej , można dokonać także w zakładce 

wybierając odpowiedni rok pracy

Wprowadzona zmiana obowiązuje tylko dla wybranego aneksu. Jeżeli pracownik ww latach 
2009 i 2010 miał kilka , należy zmianę dokonać w każdym aneksie.
Okres pracy w warunkach szkodliwych, dla każdego pracownika , jest wydzielony na czas 
pracy i czas absencji.

3. Eksport druku ZUS ZSWA do programu płatnik  dokonujemy w zakładce



i po wybraniu roku

       
należy podać kolejny numer deklaracji w ramach wybranego roku

Dane druku ZSWA zostanę domyślnie zapisane w katalogu , w którym zainstalowany jest 
system PŁACE-KADRY i podkatalogu ZUS , w pliku w  formacie xml o nazwie
                        ZSWA-RRRNNN.XML
gdzie RRRR -rok deklaracji
          NNN  - numer deklaracji

Wyeksportowany plik należy w programie PŁATNIK zaimportować.

Do programu Płatnik nie zostaną przesłane dane o pracy w okresie absencji chorobowej, 
urlopów bezpłatnych i wychowawczych.
Jeżeli wykonujemy eksport danych za rok 2010 zostaną przesłane dane za rok 2010 i 2009.

4. Okresy Rozliczeniowe
         Ustawienie okresów rozliczeniowych dokonujemy w zakładce
             - w systemie „PŁACE”   -   Status płace /Ustawienie obliczenia

              - w systemie „KADRY”  - 

    

        należy podać od którego miesiąca rozpoczyna się pierwszy okres rozliczenia czasu pracy 
pracowników  oraz jak długo trwa okres .



   Efekt ustawienia okresów rozliczeniowych na wpływ na działanie funkcji GRAFIK

 

– funkcja przenoszenia godzin z miesiąca poprzedniego (1)
w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego nie można dokonywać przenoszenia 
godzin z m-ca poprzedniego dla wszystkich pracowników ( opcja dla pojedynczego 
jest aktywna) 

– wywołanie funkcji (2) rozliczenie okresu z zakresu miesięcy powoduje domyślne data 
od i do , które można edytować przed zatwierdzeniem 

             Jeżeli 1 miesiąc okresu jest styczeń i długość okresy jest ustawiona na 2 miesiące,to 
niezależnie czy jesteśmy w grafiku w miesiącu styczeń lub luty, domyślnie podpowiada nam 
zakres dat od 01-01-20011 do 28-02-2011

          -----------------------------------------------------------------------------------------------
Koniec opisu aktualizacji wersji 2011.2.20


