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Program Płatnik

" Program Płatnika 9.01.001 – sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych 2014”

Program:
1. Podstawy prawne wersji Programu Płatnika 9.01.001.
2. Omówienie kartoteki płatnika składek i ubezpieczonego wersji 8.01.001 i wersji
9.01.001 (po pobraniu danych z ZUS).
3. Instalacja Programu 9.01.001.
4. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS:
 kartoteka Płatnika,
 kartoteka ubezpieczonego.
5. Tworzenie informacji ZUS RMUA:



informacja miesięczna,
informacja roczna.

6. Zmiany w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA –
dodatkowe pola informujące w dokumentach o źródłach finansowania składek.
7. Zmiany w dokumentach zgłoszeniowych za ubezpieczonych – usunięcie
etykiety pola NIP.
8. Zwiększenie ilość błędów krytycznych w czasie weryfikacji dokumentów
ubezpieczeniowych przed wysyłką do ZUS w oparciu o dane i parametry
pobrane z Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w zakresie:









poprawności składania rozliczeń z danym kodem tytułu
ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenia
z tego tytułu,
poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu
o zgłoszone wcześniej kody tytułu do ubezpieczenia,
poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego
zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności
w oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i Płatników oraz
RU PESEL,
poprawnego wyliczania
kwot
składek
na
poszczególne
ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS, w szczególności
w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na
podstawie stopy procentowej nadawanej przez ZUS,
poprawności
wykazywanych
podstaw
wymiaru
składek
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w dokumentach rozliczeniowych, w szczególności dotyczy kodów
tytułu ubezpieczenia dla których zgodnie z ustawą określono
deklarowaną wysokość podstawy wymiaru nie niższą niż
wskazana w ustawie.
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9. Nowe mechanizmy wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych:





blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do
ZUS,
umożliwienie oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów
wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA w
sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane do celów
zmiany okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń,
dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS
dokumentów zgłoszeniowych
i rozliczeniowych w tej samej
przesyłce.

10. Kontrolowanie stanu przetworzenia wysłanych dokumentów w ZUS, poprzez:



aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów
przez ZUS,
wprowadzenie dodatkowych informacji prezentujących wyniki
weryfikacji wykonane przez KSI ZUS podczas przetwarzania
dokumentów.

11. Nowe funkcjonalności umożliwiające sporządzanie
użytkownika programu Płatnik wersji 9.01.001:








dokumentów

przez

tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych ZUS
ZWUA podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie
płatnika składek),
automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania członków
rodzin (ZUS ZCNA) za zgodą użytkownika podczas zamykania
dokumentu ZUS ZWUA,
warunkowe przekazanie błędnych dokumentów,
przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach
korygujących,
wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany
stopy procentowej na ZUS DRA.

12. Podsumowanie - pytania i odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Sobkowiak
Mobile: +48 788 173 794
e-Mail: p.sobkowiak@psc-hr.pl
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