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Zalecenia dla użytkowników programu Aktyn Pro.

·

Na deklaracji PIT-4 wykazywane kwoty są inne niż wynika to z list płac.

Rozwiązanie:
Na listach płac w wypłatach należy sprawdzić Daty wypłaty (jeżeli będzie inna niż miesiąc tworzonej
deklaracji, to wypłata zostanie uwzględniona w innym miesięcznym rozliczeniu).
Wyjaśnienie:
Przy tworzeniu deklaracji PIT-4 (za miesiąc ustawiony w środowisku pracy) uwzględniane są wszystkie
wypłaty, których Data wypłaty zawiera się w miesiącu za który wyliczana jest deklaracja.

·

Na deklaracji PIT-11 wykazywane kwoty są inne niż wynika to z list płac.

Rozwiązanie:
Na listach płac w wypłatach należy sprawdzić Daty wypłaty
Wyjaśnienie:
Przy tworzeniu deklaracji PIT-11 za wybrany okres, uwzględniane są wszystkie wypłaty, których Data
wypłaty zawiera się w tym okresie.

·

Podczas eksportu do Programu Płatnika (importu w PP), kwoty składek na deklaracjach
różnią się od składek naliczonych przez Program Płatnika.

Rozwiązanie:
W ustawieniach firmy (Firma>Dane firmy>Ustawienia) należy zaznaczyć “Korekta składek podczas
eksportu danych do Programu Płatnika” i “Kontroluj ubezpieczenie zdrowotne”.
Wyjaśnienie:
W sytuacji gdy w jednym miesiącu tworzonych jest wiele wypłat dla danego pracownika, program nalicza
składki indywidualnie dla każdej wypłaty, a podczas eksportu sumuje te składki. Ponieważ Program
Płatnika nalicza składki od jednej podstawy, mogą pojawić się groszowe różnica w naliczonych składkach
(wynikające z zaokrągleń). Po włączeniu wspomnianych opcji program nalicza składki tak jak Program
Płatnika tzn. od sumy podstaw i podczas eksportu drukuje raport z odchyle ń (różnic w naliczonych
składkach).

·

Składki na ubezpieczenia zdrowotne s ą naliczane nieprawidłowo.

Rozwiązanie:

Jacek Bator Sp. J.
ul. J. Lea 210 B, 30 – 133 Kraków, tel.: 012 638–66–55, fax: 012 636–97–36

www.river.com.pl

Od 1 stycznia 2004 stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 8,25%. Aby składka na
ubezpieczenie zdrowotne była właściwie naliczana, należy ustalić prawidłową stawkę w
Administracja>Stałe płacowe, ustawienia>Stałe płacowe.
·

Na deklaracjach PIT-4/11/40 nie są wykazywane wypłaty z innych kategorii wypłat.

Rozwiązanie:
W kategorii wypłaty należy wskazać PIT i numer wiersza w którym powinna być wykazana wypłata z tej
kategorii (Firma>Kategorie wypłat>”Nazwa_kategorii”>c.d.>Pole “Pity”, np. PIT-11/1;PIT-4/1;PIT-40/1).

·

Na wypłatach z wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę nie jest naliczany prawidłowo
podatek dochodowy.

Rozwiązanie:
W Administracja>Stałe płacowe, ustawienia>Skala podatkowa należy zdefiniować progi i stawki
podatkowe.

·

Na wypłatach z innych kategorii nie jest naliczany prawid łowo podatek dochodowy.

Rozwiązanie:
W kategorii wypłaty należy ustalić stawkę podatku dla danej kategorii (Firma>Kategorie
wypłat>”Nazwa_kategorii”>Opis kategorii>Pole “Stawka podatku”).

