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1 Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

1.1 Zmiana skali podatkowej

Wraz ze zmianą roku kalendarzowego przychodzi czas na zmiany skali podatkowej.  Aby dokonać zmian uruchamiamy:  Płace –
Parametry - Okresy podatkowe jak na rysunku: 

po zaznaczeniu możemy przystąpić do wprowadzenia nowego zapisu, w tym celu wciskamy klawisz F4,  symbol

  na ekranie lub korzystamy z podręcznego menu myszy (prawy klawisz myszy) i wybieramy nowy okres:
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wpisujemy nowy rok 20xx i uzupełniamy wartości po prawej.
Należy  zwrócić  uwagę  na  to,  że  tabela  posiada  2  przedziały  skali  podatkowej  i  aby  zapewnić  poprawność  obliczeń  należy
powtórzyć zapisy 32% w progach podatkowych dwa i trzy jak pokazano poniżej:
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Po wprowadzeniu niezbędnych zapisów sprawdzamy ich poprawność. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem  i wyłączamy tryb

edycji. Aby dokonać ewentualnych późniejszych zmian w tabeli należy użyć trybu edycji:  oraz  symbolu:  
. Zmiany te nie będą uwzględniane w obliczonych już listach płac.
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1.2 Automatyczne przepisanie ustawień podatkowych dla pracowników
związane ze zmianą roku

Przepisanie należy  wykonać przed zamknięciem miesiąca grudnia bieżącego roku.  W celu przepisania ustawień uruchamiamy:
Płace – System – Przebiegi uzupełniające – Przepisanie ustawień podatkowych pracowników na nowy rok :

Po przepisaniu należy  dokonać koniecznych  zmian  w ustawieniach  podatkowych  dla  pracowników,  którzy  zadeklarowali  takie
zmiany.
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1.3 Zmiana procentu podatku dochodowego i kosztów uzyskania
przychodu dla składników bezosobowych (jeśli konieczne)

Zmiany należy  dokonać po zakończeniu obliczeń płac  bezosobowych w starym roku  i  przed  rozpoczęciem  obliczeń  w nowym
roku.
W przypadku konieczności zmiany należy uruchomić program płacowy i wybrać z menu: Parametry – Płace – Sk ładnik i płacowe

Odnaleźć składniki bezosobowe i dokonać ich korekty:
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Przykład  składnika  Umowa  zlecenie  –  sprawdzamy,  ewentualnie  korygujemy  pole  procent  podatku  oraz  inne  pola,  które
wymagają zmiany, np. pole procent-wartość kosztów:
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Zmiany zatwierdzamy symbolem  i zamykamy okno edycji. 
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Podany tok  postępowania dotyczy przykładowego składnika – należy  go przeprowadzić  w analogiczny sposób dla  pozostałych
składników bezosobowych z uwzględnieniem ich specyfiki (przykład poniżej dotyczy składnika Rada Nadzorcza):
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1.4 Zmiany ustawień ZUS dotyczące nowego okresu
Zaczynamy od uruchomienia programu Płace później Parametry – Rozliczenia z ZUS, współpraca z programem Płatnik :

i uzupełniamy tabelę stosując polecenie Nowy zestaw z menu podręcznego (prawy przycisk myszy).
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Zaoszczędzimy sobie pracy odpowiadając TAK na poniższe pytanie:

Program pokaże nowy okres wstępnie uzupełniając niektóre wartości, w formularzu wypełniamy wszystkie potrzebne pola (format
daty zależy od ustawień regionalnych Windows i może różnić się od widocznego w przykładzie).



Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku 15

© 2013   "TRANSKOM"  Sp. z o.o. w Poznaniu

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem  i wyłączamy tryb edycji. 

Aby dokonać późniejszych zmian w tabeli należy użyć trybu edycji:  oraz nacisnąć przycisk: .

Uwagi:
- Pole ubezpieczenie wypadkowe wypełniamy wg danych właściwych dla zakładu pracy.
-  POLE  MAKSYMALNA  KWOTA  PODSTAWY  WYMIARU  SKŁADEK    WYPEŁNIAMY  WG  STAWKI  OBOWIĄZYJĄCEJ  W

NOWYM ROKU (JEŚLI JĄ JUŻ ZNAMY), LUB WG OBOWIĄZUJĄCEJ W STARYM ROKU, PAMIĘTAJĄC O KONIECZNOŚCI
 AKTUALIZACJI W MOMENCIE  OGŁOSZENIA JEJ PRZEZ ZUS.

- Analogiczna zasada dotyczy „Podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”.
- Musimy pamiętać o utworzeniu analogicznych danych na nowy okres dla wszystkich grup składek ZUS  np.  PODST, BEZFP,

FEP itd. dokładnie ten temat został omówiony w instrukcji: „Przygotowanie systemu do obsługi zagadnień:  ‘Fundusz Emerytur
Pomostowych’ , ‘Praca w szczególnych warunkach’ ”
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1.5 Dopisanie nowej grupy stawek ZUS

Powinniśmy posiadać 4 grupy stawek ZUS na bieżący rok, są to:
- zestaw podstawowy:
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- zestaw z Funduszem Emerytur Pomostowych:
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- zestaw Bez FP i FGSP ale z FEP:
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-  zestaw bez składek na Fundusz Pracy i FGSP:
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UWAGA:
Niektóre stawki np. maksymalna kwota podstawy wymiary składek, podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe i stawka wypadkowego powinny zostać skorygowane!
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1.6 Nowe kody ZUS (urlop macierzyński)
Korekta kodów nieobecności z grupy urlopów macierzyńskich. 
(Dopisanie kodów - temat omówiono w instrukcji TMKPHELP.PDF: "Urlop macierzyńsk i - zmiany w kodach podyktowane nową
ustawą".)

W programie płacowym wybieramy z menu: Parametry - Kody - Nieobecności delegacji :

Wykaz kodów nieobecności/delegacji:
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Sprawdzamy poprawność kodu zus w poniższych zapisach:

Kod    Nazwa Procent Kod zus
CHMAC - Urlop mac. 100% 311
CHMAD - Urlop mac. dodatkowy 100% 325
CHMAE - Urlop mac. deklarowany 80% 311
CHMAO - Urlop ojcowski 100% 327
CHMAR - Urlop rodzicielski 60% 319
CHMAT - Urlop "tacierzyński" 100% 311

(Dopisać/sprawdzić istnienie - nowy urlop wychowawczy (UWYCN))

1.7 Pobranie nowych szablonów wydruków i aktualizacja bieżących
wersji szablonów dla dokumentów PIT

Przechodzimy do okna wydruków PIT i prawym klawiszem myszy otwieramy menu, wybieramy „Rejestruj szablon z Internetu”.
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Wybieramy odpowiedni szablon:
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akceptujemy okno:

Aktualizujemy szablon IPS z internetu.
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1.8 Aktualizacja stawki najniższego wynagrodzenia

Od 01-01-20xx będą  obowiązywać  wyższe  składki  na  urlopie  wychowawczym (podstawa  składek  ZUS  do
60% wynagrodzenia  za  poprzedzający kwartał –  z uwzględnieniem osobistej średniej wynagrodzenia  z  12
miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy). W programie w parametrach ogólnych należy wprowadzić 2
stawki (PODST_US_WYCH i PODST_US_WYCH_SP) jak poniżej:
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wprowadzamy datę obowiązywania nowej stawki oraz wartość:

Stawka PODST_US_WYCH określa podstawę do ubezpieczenia zdrowotnego na urlopie wychowawczym, a
stawka  PODST_US_WYCH_SP  określa  podstawę  do  ubezpieczenia  społecznego  (stawkę  tę  należy
zmniejszyć odpowiednio w przypadku, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nie osiągnęła  w
okresie  12  mies.  poprzedzających  urlop  wychowawczy  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia
stanowiącego podstawę ustawową )

Należy kontrolować ewentualne zmiany stawki pojawiające się w późniejszym terminie na podobnej zasadzie
wpisując „nowy okres”.

1.9 Zmiana ustawień dla pracownika od którego płacimy składkę FEP

Zmiany w programie Kadrowo-Płacowym TM-TRANSKOM należy nanieść po wyliczeniu list płac
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wypłacanych w grudniu 20xx i przed wyliczeniem list płac wypłacanych od 01-01-20xx+1.

Każdemu pracownikowi, od którego należy odprowadzić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, należy
przypisać grupę składek ZUS oraz kod pracy w szczególnych warunkach. Tworzenie nowej grupy składek
ZUS oraz nowego kodu pracy w szczególnych warunkach zostanie omówione dalej. 

Na ekranie poniżej przypisujemy pracownika do grupy składek ZUS:

brak wpisu w niebieskim polu lub zapis PODST oznacza że wybrano zestaw podstawowy. W razie potrzeby wybieramy tryb
edycji i przypisujemy inny zestaw z uprzednio zdefiniowanych: BEZFP lub z FEP
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1.10 Przypisanie kodu pracy w szczególnych warunkach do pracownika
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1.11 Definiowanie kodu pracy w szczególnych warunkach
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Naciskając + dopisujemy nowy kod po prawej stronie okna, pole kod musi być w tym przypadku 9 znakowe.
Nazwa dowolny ciąg znaków. W polu aktywny wpisujemy t lub tak.

1.12 Instalacja nowych szablonów wydruku list płac zawierających
informację o FEP

(potrzebny dostęp do Internetu, o ile nie zrobiono tego poprzednio)

a) l_pl_tra.wyd – wydruk listy płac wykaz list płac (wydruki  list płac-rejestruj szablon z internetu)
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z nowo otwartego okna wybieramy l_pl_tra.wyd i wybieramy otwórz:

akceptujemy bez zmian poniższe okno:
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na nowo zainstalowanym wydruku- prawym klawiszem myszy wybieramy aktualizuj szablon z internetu i sprawdzamy jego
działanie.

b)pw_w_tra – rozliczenie funduszu płac (zestawienia-zestawienia wynagrodzeń – i jak w ppkt. a :pobierz szablon z Internetu -
aktualizuj szablon z internetu):
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c)pz_w_tra _ rozliczenie ZUS ( Zestawienia – zestawienia ZUS - i jak w ppkt. a: pobierz szablon z internetu-aktualizuj szablon z
internetu ):

1.13 Aktualizacja kalendarzy (grafik pracy)

Należy sprawdzić poprawność ustawienia dni wolnych od pracy w nowym roku w kalendarzach ogólnych oraz
wygenerować kalendarze grupowe i indywidualne.
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W  przypadku  kalendarzy  grupowych  i  indywidualnych  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  ilości  godzin
pracy przewidziane na poszczególne dni robocze.
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Generowanie  kalendarzy  indywidualnych  nie  jest  konieczne  w  przypadku  importu  kalendarzy  z  innych
modułów (np. TM Transport).

1.14 Wyliczenie uprawnień urlopowych

Dokonać naliczenia uprawnień urlopowych grupowo lub dla pojedynczych pracowników.

Po  wygenerowaniu  uprawnień  urlopowych  należy   sprawdzić  poprawność  ich  wyliczenia,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  osób,  dla  których  następuje  zmiana  wymiaru  uprawnień,  zmiany  wymiaru  etatu  itp.  W
przypadku, kiedy wymiar  wygenerowanych uprawnień wymaga  korekty,   dokonujemy zmian  w  polu  ‘Bilans
otwarcia’ wprowadzając odpowiednie wartości dodatnie bądź ujemne (w przypadku prowadzenia uprawnień
godzinowych,  uprawnienia  dobowe  pokazywane  są  tylko  informacyjnie,  ale  powinny  być  spójne  z
godzinowymi).
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Należy  również  uzupełnić  uprawnienia  urlopowe  o  tytuły,  dla  których  uprawnienia  wprowadzane  są
nieautomatycznie (np. urlop zdrowotny, dodatkowy itp.).

Uprawnienia  urlopowe  generowane  są  na  podstawie  bieżących  zapisów  dotyczących  wymiaru  etatu,
nieobecności  bezpłatnych  oraz  dat  obowiązywania  umów  o  pracę.  W  przypadku  zmiany  tych  danych  w
trakcie roku generowanie uprawnień urlopowych dla takich osób należy powtórzyć.
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Zakład Usługowo Wdrożeniowy "TRANSKOM"
Spółka z o.o. w Poznaniu
61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 231/239 
tel.: (0-61) 8 311-463,  fax: (0-61) 8 330-110

Kontakt:

  www.tm-transkom.pl 
  www.tm-transkom.com.pl

  poczta@tm-transkom.pl    
  poczta@tm-transkom.com.pl
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