Korygowanie błędów na liście płac w 2019 r.
Składki ZUS – zaliczka na podatek dochodowy – świadczenia chorobowe
Warsztaty praktyczne

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki związanej z korygowaniem list
płac, dokumentacją ZUS a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami ich
korygowania.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy
do czynienia w bieżącej pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających podstawową wiedzę dot. rozliczania
wynagrodzeń, pracowników działów personalnych, kierowników jak i doświadczonych
praktyków chcących pogłębić swoją wiedzę.
Plan szkolenia
I.

Rozliczenie nadpłaconego i błędnie wypłaconego wynagrodzenia za pracę
1.

zwolnienie lekarskie e ZLA po wypłacie wynagrodzenia
Þ

korekta nadpłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia chorobowego,
zasiłków z ubezpieczenia społecznego

2.

zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia
Þ

rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu dokonanego zwrotu
wynagrodzenia

3.

zapłata za pracownika zaległych składek ZUS
Þ

4.

skutki w podatku dochodowym

zapłata za pracownika zaległych składek ZUS i zwrot w ratach składek przez
pracownika
Þ rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek

5.

zapłata zaległych składek za byłego pracownika
Þ

6.

rozliczenie podatku w miesiącach zwrotu składek

zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego wynagrodzenia za lata
ubiegłe
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7.

Þ

czy należy korygować PIT-4R, PIT-11

Þ

odsetki od zaległości podatkowych

Þ

zapłata zaległej zaliczki na podatek

nadpłata podatku od wypłaconych świadczeń pracowniczych
Þ

czy należy korygować deklaracje za lata poprzednie

Þ

jak postąpić z nadpłatą podatku w roku bieżącym

8.

błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie

9.

śmierć pracownika
Þ

II.

rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika

Umowy cywilnoprawne
1.

uczeń i student do 26 roku życia
Þ

korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby
wykonującej w dalszym ciągu umowę zlecenia

Þ

korekta po uzyskaniu informacji o utracie statusu studenta osoby po
rozwiązaniu umowy zlecenia

2.

student do 26 roku życia
Þ

korekta nadpłaconych składek i zaliczki na podatek w przypadku podjęcia
studiów

3.

zawarcie kilku umów zlecenia
Þ

informacja z ZUS o braku wypłaty minimalnego wynagrodzenia z pierwszej
zawartej umowy zlecenia

Þ

wynagrodzenie godzinowe, akordowe wypłacone w miesiącu następnym
a korekta składek za poprzednie miesiące kalendarzowe

Þ

rozpoczęcie i zakończenie wykonywania umów zlecenia w różnych
terminach

Þ
4.

uznanie umowy o dzieło jako umowa zlecenia
Þ

5.

6.

wpływ niezdolności do pracy na składkowanie umów zlecenia
zapłata zaległych składek w wyniku korekty

uznanie umowy zlecenia jako umowy o pracę
Þ

korekta dokumentów ZUS - zapłata zaległych składek

Þ

korekta PIT 4R – PIT-11

zwrot składek przez byłego zleceniobiorcę w następnym roku kalendarzowym
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Þ
7.
III.

czy należy korygować PIT-11 w związku ze zwrotem zaległych składek

prawidłowe rozliczenie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zwrot nadpłaconych składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
wymiaru
1.

skutki błędnie złożonego oświadczenia – niedopłata składek
kto ponosi odpowiedzialność za błędnie złożone oświadczenie ? jak skorygować
dokumenty ZUS w związku z niedopłatą składek ?

2.

zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
korekta dokumentów ZUS
rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla pracownika
rozliczenie składkowo – podatkowe zwrotu dla byłego pracownika (kup i ulga
podatkowa w świetle najnowszych wyjaśnień MF)
przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w związku ze
zwrotem składek

3.

przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek osób przebywających na
urlopach macierzyńskich i wychowawczych

IV.
1.

Świadczenia chorobowe
uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy
korekta dokumentów ZUS
rozliczenie wyrównania zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego
rozliczenie nadpłaconej składki zdrowotnej
zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
korekta dokumentów ZUS – jak potrącić niedopłaconą składkę zdrowotną

2.

korekta świadczeń chorobowych w związku z przekroczeniem rocznej podstawy
wymiaru składek E-R
ustalenie % wskaźnika
podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przy składnikach nie pomniejszanych
za czas choroby

3.

korekta dokumentów ZUS w związku z nadpłatą zasiłku chorobowego
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V.

Korekta składek za pracowników na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
1.

prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie
wychowawczym

2.

korekta składek w przypadku wykonywania pracy na urlopie wychowawczym
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