Aktyn-W Kapitał Początkowy
Program Aktyn-W Kapitał Początkowy przeznaczony jest dla
firm
zobowiązanych
przez
ZUS
do skompletowania
dokumentacji wymaganej do wyliczenia kapitału początkowego
pracowników
oraz poświadczenia
zarobków
byłych
pracowników. Aplikacja znajduje również zastosowanie
w biurach rachunkowych dokonujących tego typu zestawień.

Możesz natychmiast zastosować skomplikowane przepisy
prawne związane z kapitałem początkowym.
Akty prawne opisujące zagadnienie kapitału początkowego oraz określające obowiązki
płatników składek w jego zakresie to:
•

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. /Dz.U. Nr 162/1998, poz. 1118/

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad
współpracy ZUS z ubezpieczonymi i płatnikami składek z dnia 17 sierpnia 2000 r.
/Dz.U. Nr 72/2000, poz. 486/

Poznanie tych skomplikowanych przepisów wymaga dużo czasu i wysiłku. Jeszcze bardziej
pracochłonne jest zastosowanie się do tych przepisów bez pomocy ze strony
specjalizowanego narzędzia informatycznego. Program Aktyn-W Kapitał Początkowy
umożliwia natychmiastowe przystąpienie do wypełnienia obowiązku spoczywającego na
płatniku. Ułatwia i przyspiesza proces wprowadzania oraz zestawiania danych, dostarcza
precyzyjnych obliczeń chroniąc płatnika przed możliwymi pomyłkami.

Dzięki programowi skompletujesz dokumentację wymaganą przez ZUS, uzupełnisz
ją o dodatkowe oświadczenia oraz zweryfikujesz jej poprawność.
Program automatycznie wypełnia danymi i drukuje:
•

•
•
•

•

•

zaświadczenie o zatrudnieniu i o osiąganych zarobkach ZUS Rp-7, z pełną
specyfikacją okresów pobierania zasiłków chorobowych i opiekuńczych oraz
wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy (poszczególne pozycje
zestawienia zawierają wyszczególnioną ilość dni zasiłkowych oraz ich
podsumowanie we wszystkich występujących kategoriach),
kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych ZUS Rp-6,
wniosek o ustalenie kapitału początkowego ZUS Kp-1,
zestawienie końcowe dla płatnika – potwierdzenie przyjęcia dokumentów przez
ZUS z wyszczególnieniem niezbędnych danych wszystkich pracowników, dla
których skompletowano i przekazano ZUS-owi dokumentację,
gotowe wzorce dokumentów: "Wzór oświadczenia o braku dokumentów", "Wzór
zeznania świadka", "Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dziećmi";
możliwość tworzenia własnych wzorców dokumentów,
pokwitowanie otrzymania od pracownika oryginałów dokumentów oraz
dowodów wymaganych przez ZUS.

Kontrola przebiegu prac związanych z gromadzeniem dokumentów na wezwanie ZUS.
Program pozwala kontrolować przebieg prac związanych z gromadzeniem dokumentów oraz
rozliczeniem z ZUS. Dokumenty są ewidencjonowane z podziałem na przygotowane do
rozliczenia, skompletowane, wydrukowane czy rozliczone. Istnieje możliwość
wydrukowania dokumentacji zarówno dla poszczególnych, wszystkich czy też wybranej
grupy pracowników. Funkcje te znacznie ułatwiają pracę wobec stosowanej przez ZUS
procedury sukcesywnego rozliczania pracowników.
Dzięki archiwizacji dokumentów program umożliwia ponowne ich wydrukowanie
w przypadku zaginięcia oryginałów wydanych formularzy.

Jak pomóc pracownikowi w uzyskaniu najlepszej emerytury czyli wybór najlepszej
metody ustalenia kapitału początkowego.
Ustawodawca przewiduje możliwość takiego zestawienia danych o stażu aby ustalenie
kapitału początkowego owocowało wyliczeniem najbardziej korzystnej tj. najwyższej
emerytury. Aktyn-W Kapitał Początkowy jest narzędziem wspomagającym ten proces,
automatycznie rozstrzygającym wiele skomplikowanych zagadnień związanych z urlopami,
przerwami w zatrudnieniu. Program zapewnia:
•

•
•

automatyczny wybór najbardziej korzystnego okresu zatrudnienia pod względem
wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem właściwego wariantu
przewidzianego przez ustawodawcę
dokładne wyliczenie stażu pracy składającego się z okresów składkowych
i nieskładkowych - funkcja pomocna do zweryfikowania decyzji ZUS,
obliczenia wysokości kapitału początkowego w celu zarówno wyboru najlepszej
metody jak i symulacji wartości progowej przyszłej emerytury.

Bądź efektywny - wykorzystaj dane zgromadzone w Twoim systemie komputerowym.
Aplikacja pozwala skrócić czas potrzebny do wystawienia odpowiednich dokumentów
dzięki wykorzystaniu danych już zgromadzonych w użytkowanych programach.
Mechanizmy takie jak automatyczny import danych osobowych z Programu Płatnika,
dowolnych aplikacji płacowo-kadrowych chronią przed pomyłkami występującymi przy
wprowadzaniu nierzadko olbrzymiej ilości danych
Łatwe, szybkie i bezpieczne wprowadzanie danych zapewni Ci:
•
•

•

intuicyjny interfejs oraz szczegółowa pomoc kontekstowa pozwalająca na
szybkie poznanie sposobu funkcjonowania programu,
automatyczne sumowanie w ujęciu rocznym danych wprowadzanych z arkuszy
wypłat, sporządzanych najczęściej w ujęciu miesięcznym dodatkowo ułatwiające
i skracające czas wprowadzania danych o wysokości wynagrodzenia,
sprawdzanie przez program poprawności danych identyfikacyjnych (PESEL,
NIP) oraz okresów czasowych w przebiegu zatrudnienia.
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