Wykładowca:
Nowe funkcjonalności programie
Płatnik, ePłatnik – dostosowanie do Dorota
bieżących zmian; Dorota Kijowska Kijowska Program:

I. Nowe funkcjonalności programie Płatnik, ePłatnik, na
profilu płatnika, ubezpieczonego i świadczeniobiorcy na
PUE ZUS,
II. Elektroniczna postać przechowywania dokumentów,
III. Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od 1 grudnia
2018:
• Nowe formy zwolnień lekarskich od 1 grudnia 2018r.
• Papierowe formy zwolnień lekarskich - zasady wystawiania zwolnień lekarskich
w firmie wydruku i zaświadczenia na formularzu (tzw. tryb alternatywny).
• Zwolnienia wystawione po ustaniu zatrudnienia (po złożeniu ZUS ZWUA).
• Tworzenie raportów miesięcznych/dziennych z wykazem osób, które korzystają ze
zwolnień.
• Obowiązek archiwizacji e-ZLA
• Jakie korzyści i zagrożenia dla pracodawców i pracowników wprowadza nowa
forma zwolnienia lekarskiego - problemy pracodawców w organizacji pracy
działów kadrowo-płacowych po wprowadzeniu e-ZLA od 1 grudnia 2018r.
• Zmiany w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e -ZLA.
• Wystawianie zwolnienia lekarskiego e-ZLA przez lekarza - o czym pracodawca
wiedzieć powinien?

IV. Nowe funkcjonalności, wykorzystanie PUE ZUS.
1. Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE):
• co zrobić, aby otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę
Usług Elektronicznych? - ustawienia subskrypcji i formy powiadomień
• gdzie na PUE znajdują się nowe E-ZLA?
• w jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?
• sposób archiwizacji nowych zwolnień lekarskich,
• czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
• obsługa E-ZLA jako dokumentu
• bieżąca praca z danymi
• przykłady z uwzględnieniem zakładów uprawnionych i nieuprawnionych do
wypłat zasiłków
• archiwizowanie e-ZLA,
• komunikacja PUE-kadry i księgowość

2. Rozliczenie składek – nowe funkcjonalności PUE i Programie PŁATNIK.
• Zasady rozliczania wpłat składek od stycznia 2018 r. – na co zwrócić uwagę przy
rozliczeniach
• Rozszerzenie funkcjonalności PUE w zakresie profilu płatnika składek
• Składki za pracowników i zleceniobiorców
• Przychody zwolnione ze składek
• Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na pdof

V. Korekty zgłoszeń i wyrejestrowań
• Korekty raportów składkowych
• Wykazywanie informacji o przerwach i wypłacanych świadczeniach
• Korekty raportów RSA

- specjalista ubezpieczeń
społecznych
i zdrowotnych
Termin i miejsce:
12 lutego 2019 r. (Wt),
godz. 10:00,
w Rzeszowie,
ul. Grottgera 10,
sala 317 (PSS "Społem")
Cena:

200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia przez
BETAKOM

VI. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby
fizycznej
VII. Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
VIII. Zasady składania i wypełniania informacji o danych
do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS
IWA
IX. Skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania
dokumentacji pracowniczej
X. Nowe obowiązki płatników składek związane
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych
oraz ich elektronizacja
• Fakultatywne skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych – krok
po kroku
• Nowy Raport Informacyjny ZUS RIA i jego elementy
• Omówienie pozostałych zmian w dokumentach składanych do ZUS wg
zmian od 2019 r.
• Nowy Raport Informacyjny ZUS RPA i jego elementy

