Wybrane zmiany wprowadzone
w pakiecie

Oprogramowanie: SyriuszStd
Wersja 2.0.46.1A
6 luty 2019

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Spis treści
1.

PL - Płace

1.1.

Zaktualizowano wzór formularza ZUS DRA

Wersja: 2.0.46.1A
Data: 06.02.2019
Plik: zmiany_20461A

3
3

Strona: 2 z 4

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

1. PL - Płace

1.1 Zaktualizowano wzór formularza ZUS DRA
W celu umożliwienia pełnej obsługi KEDU w wersji 5 dodana została możliwość generacji
dokumentu KEDU rodzaju RPA.
W tym celu na oknie generacji dokumentów KEDU PL3000 dodany został przełącznik
„RPA”. Po zaznaczeniu tego przełącznika generowany jest dokument rodzaju RPA w postaci
pliku XML.

W dokumencie RPA wypełniane są bloki I, II, III, IV, przy czym w bloku III uzupełniane są
części A, B, C, D i E.
W blokach I i II znajdą się identyfikator raportu, NIP, REGON, podobnie jak w blokach I i II
formularza RCA. Blok IV zawiera datę wypełnienia (podobnie jak blok V w RCA).
Blok III zawiera dane merytoryczne i może pojawić się w dokumencie wielokrotnie (każda
osoba stanowi osobną pozycję). Składa się z części A, B, C, D, E i F, z których w SyriuszStd
wyliczane są A, B, C, D, E. W części A znajdują się informacja o nazwisku, imieniu, peselu
oraz kodzie tytułu ubezpieczenia osoby. Pozostałe części zawierają kwoty przychodu,
wyliczone przez zsumowanie wartości składników z list płac: zatwierdzonych lub
rozliczonych, dotyczących jednostki organizacyjnej wskazanej na oknie generacji
dokumentów KEDU, za okres rozliczeniowy wskazany na oknie generacji (jakiego okresu
dotyczy lista decyduje tutaj data do ZUS). W częściach tych zawarte są informacje o:
- B - Kwotach przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok

Wersja: 2.0.46.1A
Data: 06.02.2019
Plik: zmiany_20461A

Strona: 3 z 4

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe. Część ta jest wyliczana przez zsumowanie wartości składników ‘Podstawa do
ubezpieczeń społecznych’ z list wypłat w których data do ZUS jest w bieżącym okresie
rozliczeniowym, ale listy dotyczą lat poprzednich (data do listy wypłat jest z roku
wcześniejszego niż data do ZUS).
- C - Kwotach przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok
kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
Część ta wyliczana jest tak jak część ‘B’, jednak wykazywana jest kwota ze składnika ‘
Podstawa do ubezpieczenia wypadkowego’ (jeśli taki jest na liście – zwykle znajduje się
tylko na listach dotyczących umów cywilno-prawnych) lub ze składnika ‘Podstawa do
ubezpieczenia chorobowego’ (w przypadku list dotyczących umów o pracę; podstawa
ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego są takie same).
- D - Kwocie przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego,
świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku
nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W części tej
wykazywana jest wysokość składników pochodnych, wyliczanych za czas nieprzepracowany
płatny przez pracodawcę lub za czas nieprzepracowany płatny przez ZUS, od których nie są
odprowadzane składki społeczne. Składnikami takimi są zwykle głównie ‘Dodatek stażowy czas nieprz. - prac.’ i ‘Dodatek stażowy - czas nieprz. - ZUS’.
- E - Kwotach przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas
niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego,
świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku
nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest
należny za inny rok kalendarzowy. Do części tej brane są te same składniki co w części D,
jednak aby została ona wypełniona, lista płac wypłacana np. w miesiącu bieżącym musi
dotyczyć okresu z roku poprzedniego lub wcześniejszych.
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