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Wstęp
Dziękujemy za zakupienie programu komputerowego Książka Przychodów i Rozchodów
obsługującego Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów i Ryczałt, wynagrodzenia pracowników
oraz wynagrodzenia wynikające z umów zleceń. Każdy z trzech wymienionych modułów może
pracować niezależnie (jako osobny program) lub połączony w jeden pakiet.
Mamy nadzieję, że powyższe programy, wraz z niniejszą instrukcją, ułatwią prowadzenie księgowości
oraz przyczynią się do zwiększenia efektywności Państwa firmy czy przedsiębiorstwa.
Program Książka Przychodów i Rozchodów został przygotowany dla firm jednoosobowych i spółek
cywilnych. Istnieje możliwość nabycia wersji programu dla biura rachunkowego u producenta.
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Wymagania sprzętowe
Minimalne wymagania sprzętowe: Intel Celeron/AMD Athlon II, 512MB RAM.
Program przeznaczony jest do pracy w środowisku Microsoft Windows ®, wersje: XP SP3, Vista,7, 8.
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Instalacja systemu

Proces instalacji skład się z kilku etapów, które zostały szczegółowo poniżej omówione. Wyróżnić
można trzy rodzaje instalacji: lokalna, lokalna serwerowa, stanowiska sieciowego. Pierwszy typ
należy wybrać w przypadku pracy jednostanowiskowej. Natomiast drugą opcje należy wybrać jeżeli
Użytkownik chce stworzyć lokalny serwer, do którego będą łączyły się stanowiska sieciowe. Ostatnia
opcja służy do skonfigurowania stacji roboczej łączącej do uprzednio skonfigurowanego serwera.
W celu dodatkowego zabezpieczenia Państwa zbiorów podczas instalacji nowej wersji systemu,
instalator tworzy kopię wszystkich plików z folderu, w którym jest instalowany. Przy dużych bazach
danych początkowa część instalacji, wykonująca kopię bezpieczeństwa, może zająć klika minut.
1. W celu zainstalowania programu Księga Przychodów i Rozchodów należy włożyć płytę CD do
stacji dysków komputera i dwukrotnie kliknąć w ikonę płyty, otworzyć jej zawartość i
odnaleźć plik ERGO_KPR_Setup.exe. Dodatkowo w nazwie pliku została zawarta informacja
dla jakiego serwera danych jest to instalacja. Wyróżniamy dwa serwery baz danych: Btrieve i
Pervasive.
2. Następnie uruchomiony zostanie instalator systemu, w którym należy postępować zgodnie z
instrukcjami podanymi w każdym oknie aż do zainstalowania systemu.

Rysunek 1 Rozpoczęcie procesu instalacji

3. W kolejnym kroku należy zapoznać się z postanowieniami Umowy licencyjnej i zaakceptować
je.
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Rysunek 2 Okno akceptacji warunków licencji

4. W kolejnym kroku należy wybrać rodzaj instalacji.
Dostępne są trzy rodzaje:
 Instalacja lokalna – umożliwia skonfigurowanie programu w przypadku pracy
jednostanowiskowej,
 Instalacja lokalna serwerowa – opcja umożliwia skonfigurowanie stanowiska, które
będzie pełniło rolę serwera,
 Podłączenie stanowiska sieciowego – umożliwia skonfigurowania stacji roboczej, która
będzie korzystała z udostępnionych zasobów uprzednio skonfigurowanego serwera. W
tym przypadku warto zaznaczyć opcję znajdującą się poniżej - Uwzględnij znalezione
zasoby sieciowe, dzięki której program przeszuka sieć w poszukiwaniu udostępnionych
zasobów. Ułatwi to Użytkownikowi połączenie się z serwerem, ale przedłuży czas
instalacji, gdyż przeszukiwanie sieci jest czasochłonne. Jeżeli Użytkownik zna adres
serwera i udostępnionych zasobów może pozostawić parametr nieoznaczony, co
przyśpieszy przejście do kolejnego etapu instalacji.
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Rysunek 3 Okno wyboru typu instalacji

5. W kolejnym kroku, w przypadku wybrania opcji pierwszej lub drugiej, instalator poprosi o
wybranie docelowej lokalizacji programu. Natomiast w przypadku instalacji stanowiska
sieciowego o określenie lokalizacji serwera.

Rysunek 4 Określenie lokalizacji instalacji programu

Zalecane jest aby bezpośrednio na dysku lokalnym stworzyć folder ERGO Software i w nim
zainstalować wszystkie aplikacje. Nie jest wskazane instalowanie aplikacji bezpośrednio w folderze
Program Files, ze względu na występujące trudności związanych z poziomem uprawnień użytkownika
systemu Windows.
W przypadku wybrania ostatniej opcji, czyli Podłączenie stanowiska sieciowego, w kolejnym oknie
Użytkownik powinien wskazać lokalizację udostępnianych na serwerze zasobów.
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Po wskazaniu w polu Katalog współdzielony programów ERGO(serwer) właściwej lokalizacji
udostępnionych na serwerze zasobów, należy wskazać pod jakim oznaczeniem mają być dane zasoby
zmapowane. W tym celu w polu Litera dysku należy wskazać wolne oznaczenie i wybrać przycisk
Mapuj.
Po poprawnym zmapowaniu należy przejść Dalej.

Rysunek 5 Określenie lokalizacji udostępnionych zasobów

6. W kolejnym kroku należy określić zasady tworzenia ikony aplikacji na pulpicie lub szybkiego
uruchamiania.

Rysunek 6 Zaznaczanie dodatkowych opcji
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7. Po przejściu dalej rozpocznie się proces instalacji.
Istotne jest aby po zakończonym procesie instalacji, w przypadku instalacji lokalnego serwera,
sprawdzić czy zasoby programu zostały prawidło udostępnione. W tym celu należy odnaleźć folder
gdzie została zainstalowana aplikacja, domyślnie jest to ERGO Software i wybrać prawy przycisk
myszy, opcję Właściwości, zakładkę Udostępnienia.
Dodatkowo można sprawdzić poprawność udostępniania przechodząc na stację roboczą i
przeszukując jej otoczenie sieciowe. Jeżeli zasoby aplikacji będą widoczne to można przystąpić do
instalacji stanowiska sieciowego.
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Legalizacja systemu

W celu legalizacji oprogramowania należy uruchomić aplikację i przejść w menu górnym do opcji Info
| Licencja.

Rysunek 7 Okno wczytywania licencji

Przy pierwszym uruchomieniu systemu okno będzie puste i należy wybrać przycisk Wczytaj, a
następnie wskazać otrzymany plik z licencją. Wczytując licencję należy zwrócić uwagę czy został
wskazany właściwy plik licencyjny. Po poprawnym zalegalizowaniu systemu nalży go zamknąć i
ponownie uruchomić.
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Jak uruchomić program
Jeżeli została założona ikona skrótu (polecamy takie rozwiązanie), to dwukrotnie ją kliknij.
Jeżeli nie ma ikony, to za pomocą ikony Mój komputer wybierz dysk i katalog, w którym program
został zainstalowany, znajdź plik kpr.bat i dwukrotnie go kliknij.
Po uruchomieniu
pojawi się winieta programu, a po jej akceptacji lista obsługiwanych firm. Dalszy opis można znaleźć
w rozdziale “Firmy”.
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Księga krok po kroku
Rozdział opisuje kolejność postępowania przy rozpoczęciu pracy z programem Księga Rozchodów i
Przychodów.
Program prowadzi dla każdej firmy m.in. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, księgę podatkową lub
ewidencję przychodów ryczałtu udziałowców i właścicieli, umożliwia sporządzenie deklaracji
dochodowej właściciela Pit-5, deklaracji podatku od towarów i usług VAT-7 lub VAT-7K.

Dopisanie firmy

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy wprowadzić dane o obsługiwanej firmie lub wielu
firmach w wersji dla biura rachunkowego. W wersji dla biura będzie można w późniejszym czasie
dopisywać kolejne firmy.
Aby dopisać firmę trzeba z menu Firmy wejść na listę firm i użyć komendy Nowa.
W programie aktywna jest zawsze tylko jedna firma, do jej wyboru służy komenda Wybór na liście
firm. Dopiero po wybraniu firmy dostępne będą wszystkie możliwości programu.
Oprócz wprowadzenia wszystkich niezbędnych danych o firmie należy określić w opcjach, czy firma
jest płatnikiem VAT, czy jest na księdze przychodów i rozchodów lub na ryczałcie (oraz rodzaj
ryczałtu). Do wywołania opcji związanych z firmą służy komenda Opcje. Aby określić urząd skarbowy
należy dopisać go na liście urzędów, wypełniając konto VAT, i przypisać firmie (na liście urzędów
komendą Wybór).

Dopisanie właścicieli

Po wpisaniu firmy można określić jej właściciela lub właścicieli. Lista właścicieli będzie wspólna dla
wszystkich firm, tzn. jeden właściciel może być udziałowcem wielu firm, a powiązanie właścicieli z
firmami odbywa się poprzez ustalenie udziałów. Właścicielom należy przypisać urząd skarbowy,
wypełniając w danych o urzędzie pola bank i konto podatku dochodowego.
Właścicieli można dopisać wywołując komendę z menu Księga | Właściciele lub spod listy firm
wywołując kolejno komendy Udziałowcy, Dodaj właściciela i Nowy.
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Określenie udziałów

Po dopisaniu firm i właścicieli można określić ich procentowe udziały w firmach. Jeden właściciel
może posiadać udziały w wielu firmach oraz firma może mieć nieograniczoną liczbę udziałowców.
Jednak ze względu na przewidziane na deklaracji Pit-5 miejsce na cztery źródła działalności
gospodarczej, tylko z czterech firm właściciela będą pobierane przychody i koszty.
Udziały można ustalić spod listy firm lub spod właścicieli. Na liście firm należy wywołać kolejno
komendy Udziałowcy, Dodaj właściciela i Wybór, a na liście właścicieli Udziały, Dodaj Firmę i Wybór.

Opisy operacji księgowych

Przed przystąpieniem do księgowania dokumentów zalecane jest przygotowanie listy opisów
operacji. Podczas dopisywania dokumentów do ewidencji i księgi wystarczy wybrać wcześniej
przygotowany opis. Wybór opisu, przy wprowadzaniu księgowań do ewidencji VAT, wpływa na
ustalenie rodzaju sprzedaży lub zakupu w księdze, tzn. automatyczne przypisanie do odpowiedniego
pola księgi.
Aby dopisać operacje należy użyć komendy z menu Słowniki | Operacje i na liście opisów komendy
Nowa.
Listę opisów operacji można w miarę potrzeb uzupełniać.

Stawki podatkowe

Program przechowuje skale podatku dochodowego od osób fizycznych, według których wyliczany jest
podatek, dla każdego roku niezależnie.
Zainstalowany program będzie zawierał obowiązujące stawki podatku. Jeśli zachodzi potrzeba zmiany
stawek lub dopisania ich w nowym roku, to trzeba wywołać komendę z menu Słowniki | Stawki
podatku dochodowego. W oknie dialogowym można określić progi wielkości dochodu i
odpowiadający im procent podatku.
Uwaga: Zmiana stawek obowiązuje od momentu ich zmiany, a więc nie dotyczy wcześniej
zamkniętych deklaracji w bieżącym i poprzednich latach.
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Księgowanie

Księgowanie dokumentów proponujemy rozpocząć od wpisów do ewidencji VAT. Następnie
automatycznie, za pomocą jednej komendy, będzie można przenieść wpisy do księgi. Przeniesienie w
odwrotną stronę nie jest możliwe.
W przypadku współpracy z programem Faktury i Magazyn ed. II może on automatycznie przenosić
wystawiane dokumenty do ewidencji VAT, a następnie wpisane księgowania przenieść do księgi.

Wprowadzanie do ewidencji

Ewidencje VAT podzielone są na sprzedaż i zakup oraz 12 miesięcy w roku. Dostępne są z menu za
pomocą komend Księga | Ewidencje VAT | Sprzedaży i Księga | Ewidencje VAT | Zakupu oraz
wybraniu właściwego miesiąca.
Podczas wprowadzania dokumentów do ewidencji dostępne są pewne udogodnienia za pomocą
klawiszy Ctrl+Enter. Spod pola opisu możliwy jest wybór z listy opisów, spod pól klienta i adresu
wybór firmy, a spod pól wartości netto automatyczne wypełnienie wartości VAT.
Ważne jest właściwe określenie pól wpływających na umieszczenie w księdze: rodzaju sprzedaży, czy
dotyczy środka trwałego, powiązania ze sprzedażą i rodzaju kosztu. Rodzaj sprzedaży lub kosztu
ustawiany jest automatycznie po wyborze opisu operacji.
Wpisy do ewidencji mogą być podzielone na rejestry, co pozwoli na późniejsze zestawienia
ograniczone do pewnych rejestrów. Przykładowo, aby prowadzić w oddzielnym rejestrze rachunki za
używanie prywatnego samochodu.

Przeniesienie z ewidencji do księgi
Księga podzielona jest na 12 miesięcy w roku. Dostępna jest z menu Księga | Księga po wyborze
odpowiedniego miesiąca.
Dokumenty wprowadzone do ewidencji VAT można przenieść automatycznie do księgi - cały miesiąc
lub poszczególne wpisy. Na liście księgi odpowiedniego miesiąca należy użyć komendy Z Ewidencji
Zakupu lub Z Ewidencji Sprzedaży, a następnie na liście ewidencji komend Do księgi lub Wszystkie
do księgi.
Uwaga: księgowania z ewidencji VAT trafiają do księgi z datą wystawienia lub datą operacji - jest to
zależne od ustawienia opcji dotyczącej firmy Data przenoszona z Ewidencji do Księgi.
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Program pamięta czy dokumenty zostały przeniesione do księgi, a próba ich ponownego
przeniesienia spowoduje jedynie ich uaktualnienie.
Wpisy w księdze przeniesione z ewidencji można uzupełnić pozostałymi nieprzechodzącymi przez
ewidencje. Na liście wpisów do księgi komenda Nowy pozwala dopisać pozostałe dokumenty.
Numeracja wpisów w księdze nastąpi w momencie wydruku.

Wprowadzanie inwentury do księgi

Do księgi możliwe jest wpisywanie inwentur. Po wykonaniu komendy Nowy trzeba zaznaczyć
znacznik [X] Inwentura, a wartość inwentury wprowadzić do pola Inwentura.
Wpisy dotyczące inwentury będą umieszczone na wydruku księgi, ale nie będą sumowane.
Podczas zamykania miesiąca księgi, jeśli wystąpił w niej wpis dotyczący inwentury, to jeśli jest to
pierwsza inwentura w roku nie wpływa na kwoty zamknięcia księgi. Jeśli natomiast jest to kolejna
inwentura w roku, to wartość zwiększenia inwentury będzie dodawana do kosztów ze znakiem
minus. Dla obliczenia różnicy inwentur brana jest ostatnia inwentura w bieżącym miesiącu (jeśli jest
ich więcej to poprzednie są ignorowane) oraz ostatnia inwentura w poprzednich zamkniętych
miesiącach.

Wprowadzanie sumy wpisów do księgi

Program pozwala na rozpoczęcie pracy w trakcie roku. Aby wprowadzić do księgi stan początkowy
można dodać wpis będący sumą. Do tego celu służy komenda Suma na liście wpisów księgi.
Dopisanie wpisu będącego sumą pozwala wprowadzić dotychczasowe sumy sprzedaży, zakupu,
kosztów itp. oraz określić ilu wpisom w księdze one odpowiadają (pole Liczba wpisów). Numeracja
właściwych wierszy księgi na wydruku rozpocznie się od liczby Liczba wpisów plus jeden.

Zamykanie miesięcy firmy

Zamknięcia bieżącego miesiąca firmy można dokonać wchodząc z menu Księga | Księga i ustawiwszy
się na właściwym miesiącu używając komendy Zamknięcie.
Aby zamknąć bieżący miesiąc muszą być zamknięte wszystkie poprzednie miesiące roku. Przed
zamknięciem program proponuje wartości przychodów i kosztów bieżącego miesiąca wyliczone na
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podstawie wpisów do księgi. W przypadku firmy ryczałtowej proponuje odliczenia od przychodu
(składka na ZUS) i podatku (składka na ubezpieczenie zdrowotne) pierwszego właściciela firmy.
Jeśli wyniknie konieczność zmian, to zamknięty miesiąc można jeszcze otworzyć za pomocą komendy
Otwórz, komendą Wybór wejść na wpisy danego miesiąca, dokonać odpowiednich zmian i ponownie
zamknąć.
Jeśli otwierany miesiąc nie jest ostatnim zamkniętym miesiącem, to otwarte zostaną wszystkie
miesiące następujące po nim. Jeżeli zamknięty jest dany miesiąc któregokolwiek z właścicieli danej
firmy, to aby otworzyć miesiąc księgi program zaproponuje otwarcie miesiąca właścicieli.

Zamykanie miesięcy właścicieli i PIT-5

Po zamknięciu danego miesiąca we wszystkich firmach, w których właściciel posiada udziały można
przystąpić do zamknięcia miesiąca właściciela i sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na
podatek dochodowy Pit-5.
W celu zamknięcia miesiąca właściciela należy użyć komendy z menu Księga | Właściciele
(niezależnie od aktualnie aktywnej firmy), wybrać właściciela, za pomocą komendy Deklaracje wejść
na listę miesięcy i użyć komendy Zamknięcie.
Program podpowiada źródła działalności na podstawie firm, w których ma udziały dany właściciel.
Po zamknięciu miesiąca można już wydrukować deklarację Pit-5. Na liście miesięcy właścicieli
komenda Pit 5.
Na powstałą zaliczkę można wydrukować przekaz lub przelew na konto Urzędu Skarbowego
przypisanego do właściciela (w danych urzędu pole Konto Dochodowego).

Zamknięcie VAT i VAT-7 lub VAT-7K

W celu wydrukowania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K należy z menu uruchomić komendę Księga |
Ewidencje VAT | Deklaracje. Następnie na liście miesięcy/kwartałów wybrać właściwy i zamknąć
miesiąc lub kwartał za pomocą komendy Zamknij. Zamykanie można rozpocząć od dowolnego
miesiąca w roku.
Dla zamkniętego miesiąca można już wydrukować deklarację dla podatku od towarów i usług VAT-7
lub VAT-7K.
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Wydruk księgi

Aby wydrukować dany miesiąc księgi należy wywołać kolejno komendy: z menu Księga | Księga, a na
liście miesięcy Druk.
Ponieważ wzór wydruku księgi jest szeroki można zdecydować czy drukować strony księgi na
drukarce o 15 calowym wałku w całości, czy na drukarce o 10 calowym wałku każdą stronę w dwóch
częściach A i B. Ponadto możliwe jest określenie liczby wierszy księgi umieszczanych na jednej
stronie. Jeśli zaistnieje konieczność wydruku wybranych stron księgi, to powinieneś zaznaczyć
znacznik Selekcja stron przy wydruku.
Wydrukowana księga może zawierać podsumowania od początku roku lub tylko w ramach bieżącego
miesiąca. Do tego celu służy znacznik Niezależne podsumowania miesiąca.

Wydruk ewidencji przychodów dla firmy ryczałtowej

Postępowanie jest analogiczne do wydruku Księgi.
W zależności od opcji można kwotę podatku ryczałtowego umniejszyć o potrącenia od przychodu
i/lub od podatku. Potrącenia te określane są podczas zamykania miesiąca księgi.

Wydruk ewidencji VAT

Z menu powinieneś wywołać komendy Księga | Ewidencje VAT | Sprzedaży lub Księga | Ewidencje
VAT | Zakupu, a na liście miesięcy komendę Wybór. Do wydruku ewidencji VAT służy komenda
Zestaw na liście ewidencji sprzedaży i zakupu.
W oknie dialogowym można określić zawartość wydruku ewidencji VAT ustalając zakres dat oraz
zakres rejestrów (np. tylko faktury). Zaznaczenie pola Bilans pozwala na przygotowanie wydruku w
formie skróconej - zawierającej tylko podsumowania bez wyszczególnienia dokumentów. Ponadto
program pozwala ustalić liczbę wierszy dokumentów w ewidencji umieszczonych na jednej stronie.
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Firmy
Program przechowuje informacje o obsługiwanej firmie lub firmach w wersji dla biur rachunkowych.
Lista firm jest dostępna z menu za pomocą komendy Firmy, pojawia się również przy każdym wejściu
do programu.
Uwaga: Okno danych firmy zawiera dwie strony pomiędzy którymi można poruszać się za pomocą
klawiszy Page Down i Page Up.
Część ustawień dotyczących firm pamiętana jest w opcjach.

Komendy na liście
Komenda

Efekt

Wybór

Wybór aktywnej firmy w programie

Nowa

Dopisanie nowej firmy

zmiana

Zmiana informacji o firmie

Opcje

Ustalenie opcji specyficznych dla danej firmy (np. czy płatnik
VAT, rodzaj firmy KPR czy ryczałt)

Udziałowcy Lista udziałowców i danej firmy i ich udziałów
Druk

Druk danych firmy
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Właściciele i udziały
Program przechowuje informacje o właścicielach firm. Lista wszystkich właścicieli w programie jest
dostępna z menu za pomocą komendy Księga | Właściciele. Lista właścicieli jednej firmy i ich
udziałów jest dostępna spod listy firm za pomocą komendy Udziałowcy. Lista firm, w których udziały
posiada wybrany właściciel jest dostępna spod listy właścicieli za pomocą komendy Udziały.

Komendy na liście
Komenda

Efekt

Deklaracje

Miesięczna lista deklaracji Pit-5

ZUS/Zdrowotne

Lista składek na ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne w
poszczególnych miesiącach

Zmiana

Zmiana danych właściciela

Nowy

Dopisanie właściciela (jeszcze bez przypisania do firmy)

Usuwanie

Usunięcie właściciela. Jeśli właściciel posiada udziały w firmach,
to najpierw będą musiały być usunięte udziały

Udziały

Lista dopisania, zmiany udziałów w firmach

Wybór

Wybór właściciela, np. do udziałowców firmy

Komendy na liście miesięcy deklaracji dochodowych
Komenda

Efekt

Zamknięcie

Zamknięcie miesiąca deklaracji Pit-5

Pit-5

Wydruk/Podgląd deklaracji Pit-5

Pit-5A

Wydruk/Podgląd deklaracji Pit-5A

Przekaz/Przelew Wydruk przekazu/przelewu na wartość zaliczki dochodowej
Otwarcie

Otwarcie miesiąca i wszystkich miesięcy późniejszych

Komendy na liście udziałów / udziałowców
Zmiana

Zmiana procentu udziałów

Usuwanie

Usunięcie udziałów, a tym samym współwłaściciela firmy

Dodaj firmę

Dodanie udziałów w firmie, czyli nowej firmy, w której właściciel
jest współwłaścicielem

Dodaj
właściciela

Dodanie udziałów właściciela, czyli nowego współudziałowca
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Urzędy skarbowe

Program przechowuje informacje o urzędach skarbowych związanych z firmami i właścicielami. Lista
urzędów skarbowych dostępna jest z menu za pomocą komendy Słowniki | Urzędy skarbowe.
Oprócz danych adresowych urzędu pamiętane są numery kont bankowych podpowiadane dla
rozliczeń podatku dochodowego i VAT.

Komendy na liście
Komenda Efekt
Zmiana

Zmiana informacji o urzędzie skarbowym

Nowy

Dodanie nowego urzędu skarbowego

Wybór

Wybór urzędu, np. przypisanie urzędu do firmy lub właściciela
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Opisy operacji
Program pozwala przygotować pomocniczą listę opisów operacji dla ewidencji VAT i Księgi
podatkowej. Lista opisów operacji jest dostępna z menu za pomocą komendy Słowniki | Operacje.
Wraz z nazwą operacji program pozwala zapamiętać także numer rejestru oraz powiązanie z
rodzajem sprzedaży/zakupu. Dane te, po wybraniu opisu operacji, zostaną przeniesione do
dopisywanego dokumentu w ewidencji.

Komendy na liście
Komenda Efekt
Nowa

Dopisanie nowego opisu operacji księgowej do listy

Zmiana

Zmiana opisu operacji

Usuń

Usunięcie opisu operacji. Nie ma to wpływu na przeniesione
wcześniej opisy operacji księgi i ewidencji VAT

Wybór

Przepisanie opisu operacji do wpisu w ewidencji VAT lub
księdze
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Księga
Program prowadzi księgę podatkową lub ewidencję przychodów dla ryczałtu. Poszczególne miesiące
księgi dostępne są z menu za pomocą komendy Księga | Księga.
Uwaga: W dialogu dopisania nowego wpisu do księgi, w celu łatwiejszego wprowadzania podobnych
wpisów, klawisze Page Up i Page Down pozwalają przywołać dane z poprzednich wpisów w miesiącu.

Komendy na liście
Komenda

Efekt

Nowy

Dodanie wiersza do księgi niepochodzącego z ewidencji

Suma

Dodanie wiersza będącego sumą wpisów sprzed rozpoczęcia
pracy z programem

Zmiana

Zmiana wiersza księgi

Podgląd

Podgląd wiersza księgi bez możliwości modyfikacji

Usuń

Usunięcie wiersza z księgi. Jeśli był on przeniesiony z
ewidencji VAT, to wpis w ewidencji zostanie o tym
poinformowany. Będzie możliwe ponowne przeniesienie.

Z Ewidencji Przeniesienie do księgi wskazanych lub wszystkich
Zakupu
dokumentów z ewidencji zakupu w danym miesiącu
Z Ewidencji Przeniesienie do księgi wskazanych lub wszystkich
Sprzedaży
dokumentów z ewidencji sprzedaży w danym miesiącu

Komendy na liście miesięcy
Komenda

Efekt

Wybór

Wywołanie listy wierszy księgi dla określonego miesiąca

Zamknięcie Zamknięcie miesiąca księgi
Druk

Wydruk księgi podatkowej lub ewidencji przychodów

Otwarcie

Otwarcie miesiąca księgi wraz z wszystkimi kolejnymi
miesiącami
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Klienci
Program przechowuje informacje o klientach poszczególnych firm ułatwiające dopisywanie do
ewidencji VAT i do księgi podatkowej. Lista klientów jest dostępna z menu za pomocą komendy
Słowniki | Klienci.
Uwaga: W przypadku stałych klientów zalecamy wprowadzenie ich za pierwszym razem na listę, a
przy kolejnych dokumentach tylko wybieranie z listy zamiast wprowadzania nazwy, adresu i numeru
NIP przy każdym wpisie do ewidencji lub Księgi.

Komendy na liście
Komenda

Efekt

Zmień

Zmiana danych klienta

Nowy

Dopisanie klienta

Usuń

Usunięcie klienta. Klienci przypisani do dokumentów w
ewidencji VAT i Księdze podatkowej pozostaną nadal widoczni

Sort

Zmiana kolejności wyświetlania (nazwa, miasto, NIP, ulica, kraj,
uwagi)

Maska

Założenie maski na wyświetlanych klientów (znalezienie po
podanym fragmencie np. nazwy)

Wybór

Przypisanie klienta do wpisu w ewidencji VAT lub w księdze

Czyść

Usunięcie powyższego przypisania

Zapłaty

Lista dokumentów kasowych i bankowych

Zestaw

Zestawienia niezapłaconych lub zapłaconych dokumentów

Notes

Lista notatek

Kopiuj z
firmy

Kopiowanie klientów z innej firmy

Druk

Wydruk danych bieżącego, zaznaczonych lub wszystkich
klientów
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Konfiguracja programu
Informacje podstawowe

Konfiguracja programu łącznie z opcjami pozwolą dostosować go do wymagań Twojej firmy.
Odpowiednich wpisów do konfiguracji możesz dokonać w edytorze dostępnym z menu Inne |
Konfiguracja. Zbiór konfiguracyjny (Ini.dat) ma standardowy format tekstowy oparty o tematy (w
nawiasach []) i klucze (zakończone znakiem =). Komenda Akceptuję zatwierdza dokonane zmiany.
Uwagi: W nazwach tematów i kluczy istotna jest wielkość liter. Komentarze nie znajdujące się w
zbiorze podane są w nawiasach {}.

Dane konfiguracyjne

[BazyDanych] {Możliwa zmiana katalogu poszczególnych
KLIENT=C:\ERGO\ baz danych, domyślnie bieżący programu}
EWIDSP= {podawana jest nazwa bazy bez rozszerzenia}
EWIDZA=
{...}
[Opcje]
PortDrukarki=Lpt1 {port, do którego podłączona jest drukarka}
ZbiorArchiwizacji=a:\krip.arc {podpowiadany katalog archiwizacji}
KompresjaPrzyArchiwizacji=TAK {czy kompresować dane przy archiwizacji}
WygaszanieEkranu=3 {wygaszanie ekranu po podanej ilości minut, 0 bez wygaszania}
KomunikatyBezDzwieku=TAK {czy komunikaty bez dźwięków}
DuzeFormatki=TAK {czy domyślnie formatki przygotowywane na
dysku}
MaxWierszyFormatki= {maksymalna liczba wierszy na wydruku}
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Przelewy i konta bankowe
Program pozwala wystawiać i drukować przelewy bankowe w nowym obowiązującym formacie.
Przed wydrukiem przelewu pojawia się lista formatek z różnymi wzorami wydruku: wypełnianie
oryginalnych wzorów dla drukarek igłowych, laserowych i atramentowych oraz wydruki na czystych
kartkach z drukowanymi ramkami.

Przelewy za dokumenty

Dla przelewów za dokumenty przygotowane są następujące wydruki
KwPrzelN.frm

- wydruk na czystej kartce na drukarce
laserowej/atramentowej

KwPrzelI.frm

- wydruk na czystej kartce na drukarce igłowej

KwPrz_Or.frm - wydruk na oryginalnym druku na drukarce igłowej
KwPrz_At.frm - wydruk na oryginalnym druku na drukarce laserowej
KwPrz_2.frm

- wydruk na oryginalnym druku na drukarce atramentowej
(2 części)

KwBank.frm

- wpłata na konto na drukarce laserowej/atramentowej

KwBankI.frm

- wpłata na konto na drukarce igłowej

KwBan_Or.frm - wpłata na konto na oryginalnym druku na drukarce igłowej
KwBan_At.frm - wpłata na konto na oryginalnym druku na drukarce laserowej
KwBan_2.frm

- wpłata na konto na oryginalnym druku na drukarce
atramentowej (2 części)

KwPrzel.frm

- starsza forma przelewu

KwPrzel2.frm

- inna starsza forma przelewu

Elixir-O.frm

- export do pliku do systemu elektronicznego Elixir

VideoTel.frm

- export do pliku do systemu elektronicznego VideoTel

BosCom.frm

- export do pliku do systemu elektronicznego dla BOŚ

Elix_BSK.frm

- export do pliku do systemu elektronicznego dla BSK
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Przelewy do Urzędów Skarbowych

Program dostosowany jest do drukowania przelewów do urzędów skarbowych i odpowiednio
wypełnia pola na które podzielone jest tytułem: identyfikator, typ identyfikatora, okres, symbol i
rodzaj dokumentu, za który następuje zapłata.
Przelewy do US są drukowane za deklaracje podatku dochodowego Pit-5 właścicieli, deklaracje vat
Vat-7 i Vat-7K firmy, deklaracje zaliczek na podatek dochodowy Pit-4. Możliwe jest również, spod
właściciela, wystawienie przelewu do US z dowolnej innej przyczyny.
Dostępne są następujące formatki:
PrzUs_L.frm

- wydruk na czystej kartce na drukarce laserowej

PrzUs_A.frm

- wydruk na czystej kartce na drukarce atramentowej

PrzUs_I.frm

- wydruk na czystej kartce na drukarce igłowej

PrzUs_OL.frm

- wydruk na oryginalnym wzorze na drukarce laserowej

PrzUs_OA.frm - wydruk na oryginalnym wzorze na drukarce atramentowej
PrzUs_OI.frm

- wydruk na oryginalnym wzorze na drukarce igłowej

Format kont bankowych
W naszych programach przyjęliśmy zasadę wprowadzania numerów kont bankowych w
następującym formacie:
2 cyfry liczby kontrolnej (opcjonalnie), 8 cyfr wyróżnika banku, “-”, właściwy numer konta.
np. 0910901346-0000 0000 3404 5393
Uwaga: Znak “-” (myślnik) jest używany w naszym programie do rozbicia konta na dwie części i jest
niezbędny dla poprawnych wydruków.
Pierwszą część stanowi 8 lub 10 cyfr (w zależności od tego czy konto posiada liczbę kontrolną) bez
żadnych innych znaków ani spacji.
Format części za kreską jest zupełnie dowolny i numer może być pogrupowany np. spacja co 4 cyfry
lub może zawierać inne myślniki, itp.
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e-Deklaracja
Pomocne strony internetowe i dokumentacje

Strona e-deklaracji Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przygotowało stronę dedykowaną tematyce e-Deklaracji:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje
Użytkownik może znaleźć aktualne wzory formularzy, instrukcje oraz najczęściej zadawane pytania.

Instrukcje przygotowane przez Ministerstwo Finansów
Instrukcje, wśród których jest Instrukcja użytkowania interaktywnych formularzy opatrywanych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest to podstawowa dokumentacja, która zawiera
następujące informacje:
1. Instrukcja konfiguracji programu Adobe Reader, jego konfiguracji dla elektronicznych
formularzy.
2. Instalacja wtyczki.
3. Wypełnianie interaktywnego formularza PDF.
4. Wysyłania interaktywnego formularza do Urzędu Skarbowego.
5. Pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
6. Sugerujemy zapoznanie się z tą dokumentacją przed rozpoczęciem użycia edeklaracji.

Przygotowanie mechanizmu wykonania e-Deklaracji
W celu wysłania deklaracji w formie elektronicznej za pomocą interaktywnych formularzy należy:
1. Ze strony Adobe pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu Adobe Reader.
2. Ze strony www.e-deklaracje.gov.pl | Do pobrania | Wtyczka (plugin) pobrać wtyczkę
e-Deklaracji.
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3. Pobraną wtyczkę zainstalować poprzez otwarcie pobranej wtyczki. Przy instalacji
należy postępować zgodnie z komunikatami programu.
4. Ze strony e-deklaracje.gov.pl | Formularze | Formularze interaktywne dla
dokumentów

elektronicznych

wymagających

podpisania

kwalifikowanym

podpisem elektronicznym pobrać najnowsze wzory formularzy interaktywnych i
zapisać na komputerze (należy zapamiętać gdzie zostały zapisane).
UWAGA!!!
Jeżeli podczas pobierania formularzy deklaracji pojawi się komunikat Niepoprawne kodowanie
słownika będzie to oznaczało, że należy zainstalować nowszą wersję programu Adobe Reader.
Z strony e-deklaracje.gov.pl | Formularze należy pobrać również formularz UPO (Urzędowe
potwierdzenie odbioru), który pozwala na pobranie statusu wysłanej deklaracji oraz potwierdzenia
odbioru jej dostarczenia do urzędu skarbowego.
Przed przygotowanie formularza w systemie należy najpierw uzupełnić kody urzędów skarbowych w
menu Słowniki| Urzędy skarbowe i dla zdefiniowanych urzędów wypełnić pole Kod e-deklaracji.
Pełna lista kodów urzędów skarbowych znajduje się na stronie e-deklaracje w zakładce Struktury
dokumentów XML w części Inne i dalej KodyNaczelnikowUrzedowSkarbowych. Poniżej podajemy
kilka kodów urzędów dla Poznania:
o

3020 - Poznań Grunwald

o

3021 - Poznań Jeżyce

o

3022 - Poznań Nowe Miasto

o

3023 - Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

o

3025 - Poznań Winogrady

o

3026 - Poznań Wilda

Utworzenie i wysłanie e-Deklaracji

Eksport danych z programu
Pierwszym krokiem jest przygotowanie pliku z wartościami pól deklaracji w programie firmy ERGO
Software, który następnie zostanie wczytany do interaktywnej deklaracji w programie Adobe Reader.
W programie firmy ERGO Software należy zamknąć deklaracje. Następnie należ wybrać komendę
Drukuj. Jeżeli program pozwala na eksport deklaracji to zostanie zapytanie: Czy wynik zapisać w pliku
w formacie akceptowalnym przez inne programy?
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o

Odpowiedź Tak umożliwi zapisanie danych deklaracji w pliku. W tym celu należy
podać nazwę nie dłuższą niż 8 znaków i zapisać. Sugerujemy podanie znaczącej nazwy
związanej z deklaracją i datą, np. VAT_1013 (październik 2013). Pliki mają mieć
rozszerzenie XML.

o

Odpowiedź Nie pozwala wydrukować deklarację w postaci papierowej.

Pliki XML. Do wymiany danych z interaktywnymi deklaracjami używany jest format plików XML. Jest
to format tekstowy, który pozwala na łatwą wymianę informacji między różnymi programami.
Wypełnianie interaktywnego formularza PDF i wysłanie deklaracji
Aby wypełnić interaktywny formularz i wysłać należy:
1. Wywołać program Adobe Reader. Wypełnianie formularza zaczynamy od
uruchomienia programu Adobe Reader i wczytania odpowiedniego wzoru formularza
(wcześniej pobranego ze strony www.e-deklaracje.gov.pl). W tym celu należy wybrać
z menu opcję Plik | Otwórz a następnie zaznaczyć i otworzyć odpowiedni formularz.
2. Otworzyć pusty formularz deklaracji wybierając z menu Plik | Otwórz | Wskazać
odpowiedni formularz.
3. Wczytać dane utworzone w programie firmy ERGO Software i wyeksportowane
wcześniej do pliku wybierając z menu: Dokument | Formularze | Importuj dane |
Wskazać odpowiedni plik i zatwierdzić.
Uwaga! i części H (Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej podatnika).
o

Dla deklaracji VAT-7 nie wczytują się dane z części G (Informacje o załącznikach).
Zaznaczenie, że dołączany jest załącznik powoduje dodanie do formularza
odpowiedniej deklaracji.

o

Dla deklaracji VAT-7 nie są importowane dane z części H (Oświadczenie podatnika
lub osoby reprezentującej podatnika). Dane te nie mogą być wypełnione, i ich
rolę zastępuje podpis elektroniczny.

o

Aby dane urzędu skarbowego były wpisane automatycznie należy w programie
firmy ERGO Software uzupełnić dane urzędów skarbowych w polu Kod edeklaracji. Szczegóły w Rozdział 2. Przygotowanie mechanizmu wykonania eDeklaracji. Jeżeli nie zostanie wprowadzony kod urzędu skarbowego, to po
wczytaniu danych należy dodatkowo wskazać urząd skarbowy z rozwijalnej listy.

4. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość sprawdzenia czy wszystkie wymagane
pola zostały wypełnione - w tym celu wybieramy przycisk Sprawdź znajdujący się w
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prawej, górnej części formularza. Sprawdzenie to nie weryfikuje poprawności
wprowadzonych danych, a jedynie czy wszystkie pola są wypełnione.
5. Wypełniona deklaracja można wydrukować: Plik | Drukuj. Można również
wydrukować wersje papierową deklaracji (po uzupełnieniu części H deklaracji).
6. Aby podpisać i wysłać deklarację należy wywołać z menu: Narzędzia | E-Deklaracje |
Podpisz i wyślij. Postępujemy według zaleceń kreatora. Szczegółowy opis jest w
instrukcji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

Rysunek 8 Kreator podpisywania i wysyłania e-deklaracji

7. Po prawidłowym dostarczeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego (nie oznacza to, że
deklaracja jest prawidłowo zweryfikowana) należy zapamiętać Identyfikator
Deklaracji. Jest to numer, który jednoznacznie identyfikuje naszą wysyłkę. Na
podstawie tego numeru można pobrać informacje, czy wysłana deklaracja została
przyjęta czy odrzucona przez Urząd Skarbowy wraz z podaniem rodzaju błędu. W celu
zapamiętania tego identyfikatora należy wywołać komendę Zapisz, lub zaznaczyć
identyfikator , skopiować i wkleić w inny dokument.
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Rysunek 9 Dialog pozwalający zapamiętać identyfikator wysłanej deklaracji.

Prawidłowe wysłanie deklaracji nie oznacza, że deklaracja została przyjęta przez Urząd Skarbowy.
Potwierdzenie można uzyskać wysyłając Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wykorzystując
zapamiętany Identyfikator Deklaracji.

UWAGA!!!
System e-Deklaracji umożliwia jak dotąd tylko złożenie deklaracji, a nie korekty deklaracji

Pobieranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)
Uzyskanie potwierdzenia dostarczenia wysłanej deklaracji lub odbioru przyczyny nie przyjęcia
następuje poprzez wysłanie dokumentu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Należy wykonać
następujące czynności:
1. Wywołać program Adobe Reader i otworzyć pusty formularz UPO analogicznie jak w
poprzednim kroku.
2. Wpisać zapamiętany Identyfikator Deklaracji i wykonać Pobierz UPO.
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Rysunek 10 Dokument UPO po wprowadzeniu identyfikatora deklaracji.

3. Deklaracja UPO wyświetli komunikat o statusie 200 odbioru dokumentu.

Rysunek 11 . Komunikat o poprawnym przyjęciu dokumentu, który można wyświetlić lub wydrukować.

4. Jeżeli status dokumentu będzie inny niż 200, poniżej umieszczamy komunikaty o
błędach.
Wyświetlenie lub wydrukowanie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru:

Rysunek 12 Urzędowe Potwierdzenie Odbioru
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Kody błędów występujące przy wysyłaniu e-Deklaracji
Podczas wypełniania interaktywnej deklaracji sprawdzana jest struktura wprowadzanych danych w
polach takich jak NIP, PESEL oraz REGON. W przypadku wykrycia niezgodności zostaniemy
powiadomieni o będzie.
Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest możliwe tylko dla dokumentów, które otrzymają
status 200 informujący o tym, że przetwarzanie dokumentu zostało poprawnie zakończone.
Podczas pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru e-Deklaracji mogą pojawić się komunikaty
informujące o następujących błędach:
o

100 - Błędny komunikat SOAP

o

101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

o

102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

o

300 - Brak dokumentu

o

301 - Dokument w trakcie przetwarzania

o

302 – Dokument wstępnie przetworzony

o

303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu

o

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

o

401 - Dokument niezgodny ze schematem xsd

o

402 - Dokument wystawiony przez nieupoważniony podmiot

o

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

o

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem

o

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem

o

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

o

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

o

408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

o

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

o

410 - Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korekta

o

411 - W systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim numerem NIP

o

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych

o

413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

o

414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych

Pełny wykaz błędów znajduje się w dokumentacji opisanej w rozdziale “Instrukcje przygotowane
przez Ministerstwo Finansów”.
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Ewidencja przebiegu pojazdów
Trasy samochodów
Lista tras samochodów nie jest konieczna do prowadzenia przebiegu pojazdów. Jest ona jednak
pomocna w sytuacjach powtarzających się tras. Wtedy wystarczy jeden raz dopisać trasę do listy tras,
a następnie przy wprowadzaniu kolejnego kursu wybrać go z już wprowadzonej listy.
Wywołanie tras samochodów: z menu Słowniki wywołać opcję Trasy samochodów.
Na liście wybrać komendę Nowy w celu wprowadzenia nowej trasy, lub komendę Zmiana w celu
zmiany wprowadzonych wcześniej danych, lub Usuwanie w celu usunięcia wybranego wpisu.
Po wybraniu komendy Nowy należy wypełnić pola. Znaczenie wybranych pól:
Skrót: po tym polu można rozróżniać trasy, np. wpisując nazwę miejscowości lub nazwę klienta;

Rysunek 13 Definiowanie tras

Lista pojazdów
Listę pojazdów wybieramy wywołując z menu Słowniki opcję Ewidencje przebiegu pojazdów.
Do listy pojazdów wprowadzamy samochody, których ewidencję chcemy prowadzić. Do
wprowadzenia danych nowego samochodu używamy komendy Nowy.
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Rysunek 14 Dodawanie nowego samochodu

Po wybraniu komendy Nowy należy wypełnić pola dialogu. Należy zwrócić uwagę na wypełnienie
pola Kilometrówka (czyli cena 1 km), ponieważ wartość tego pola będzie kopiowana przy
wprowadzaniu trasy. Pole Skrót służy do rozpoznawania samochodu na liście.

Lista wyjazdów
Listę wyjazdów należy wywołać komendą Wyjazdy po uprzednim ustawieniu się na wybranym
samochodzie w oknie Listy pojazdów.
Wywołując komendę Nowy rozpoczynamy wprowadzanie nowego kursu dla danego pojazdu.
Możemy pola wypełnić ręcznie lub wykorzystać do wpisania trasy danych zawartych już z na liście
tras. W tym celu należy wywołać komendę Wybór trasy z listy lub będąc w polu Trasa naciskając
klawisze Ctrl+Enter. Po wyświetleniu listy tras, przesunąć się na wybraną trasę na liście i wywołać
komendę Wybór.
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Rysunek 15 Dodawanie nowego wyjazdu

Cel wyjazdu można również wybrać wykorzystując słownik, wybierając Ctrl+Enter, lub samodzielnie
wypełniając to pole.
Komendą Zmiana można zmienić wprowadzone wcześniej dane, a komendą Usuwanie można usunąć
wcześniejszy wpis.

Zestawienie przebiegu wyjazdów
Zestawienie można wykonać wywołując komendę Zestawienie będąc na liście pojazdów dla
wybranego samochodu. Następnie należy podać zakres zestawienia i zatwierdzić.
Zestawienie jest wykonywane tylko dla wybranego samochodu z listy.

Rysunek 16 Zestawienie przebiegu pojazdu

Zestawienie można przygotować za wybrany okres oraz tylko dla wybranych tras.
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Składniki majątku trwałego
Wprowadzanie składników
Wprowadzanie składników przedstawimy na przykładzie ewidencji środków trwałych. Wprowadzanie
składników do pozostałych ewidencji jest analogiczne.
Z menu Słowniki wybieramy Składniki majątku trwałego, a następnie jedną z czterech ewidencji, np.
Środki trwałe.
Następnie wybieramy komendę Nowy, po czym wypełniamy pola dialogu.

Rysunek 17. Dodawanie środka trwałego.

Uwaga!
Wprowadzamy dane dotyczące całej grupy środków trwałych, które mają przynajmniej wspólny
symbol KRŚT, a tym samym jednakową stawkę amortyzacji rocznej.
Znaczenie pól dialogu:
Pole
Lp
Nazwa
Symbol wg KRŚT
Roczna stawka amortyzacji

Znaczenie
Kolejność wyświetlania
Nazwa grupy składników
Symbol grupy składników, które mają ten sam symbol
Wielkość rocznej stawki amortyzacji dla składnika bądź całej grupy
składników

Po wypełnieniu pól i zaakceptowaniu, program wyświetli dopisaną grupę do listy środków trwałych.
Następnie należy wybrać komendę Składniki, która zawiera listę faktycznych składników danej grupy.
Będąc na liście składników środka trwałego wywołujemy komendę Nowy, po czym wypełniamy pola
dialogu konkretnego składnika.
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Rysunek 18. Dodawanie składników środka trwałego.

Wybrane pola dialogu składnika :
Pole
Data nabycia
Numer rachunku
Opis dostawcy
Nr inwentarzowy
Opis numeru inwent.

Znaczenie
Data nabycia składnika
Numer faktury zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego
nabycie.
Nazwa dostawcy, jego adres
Pod jakim numerem inwentarzowym figuruje ona w naszym spisie

Nazwa konkretnego składnika bądź elementu wchodzącego w skład
danego środka trwałego, np. drukarka, która ma być częścią zestawu
komputerowego
Np. numer fabryczny lub inne cechy, które wyróżniają ten składnik
Cechy składnika
spośród innych
Wartość w dniu nabycia (taka jaka widnieje na fakturze zakupu);
Uwaga!! jest to tylko kwota informacyjna, program oblicza
Wartość początkowa
amortyzację od wartości zaktualizowanej podawanej w następnym
polu.
Wartość środka trwałego, od której program ma liczyć amortyzację;
Wartość
początkowa
czyli jest to wartość początkowa powiększona ewentualnie o
zaktualizowana
rewaloryzacje.
Wartość umorzenia na początek roku kalendarzowego, czyli umorzenie
Umorzenie na początek
z lat poprzednich. Jeżeli składnik był zakupiony w roku bieżącym, to
roku
podajemy 0
Przyczyna likwidacji
Np. sprzedaż; wpisanie daty powoduje, że staje się ona ostatnim
Data likwidacji
miesiącem liczenia amortyzacji
Nazwa składnika
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Wartość
od
której
amortyzacja
nie
jest
wliczana w koszty
Opcja
“Jednorazowe
umorzenie”
Opcja
“Objęty
ulgą
inwestycyjną”
Przepisany
roku

do

Podać kwotę wartości składnika, od której amortyzacja nie może być
wpisana w koszty

Opcja ta określa, że cała wartość składnika majątku ma podlegać
amortyzacji w miesiącu rozpoczęcia eksploatacji
Opcja określa, że w całym roku kalendarzowym amortyzacja nie jest
odliczana
Program automatycznie zaznacza to pole, jeżeli składnik został
nowego
przepisany do nowego roku kalendarzowego prze użyciu komendy “Z
roku poprzedniego”

Uwaga!
W danej grupie możemy dopisywać wiele składników (środków trwałych). Amortyzacja każdego z
dopisanych środków trwałych liczona jest osobno i ewentualnie sumowana dla całej grupy.

Zwiększenie wartości środka trwałego

Zwiększenie wartości środka trwałego wykonujemy dopisując nowy środek trwały do istniejącej już
grupy. Przykład: Mamy grupę środków trwałych “Zestaw komputerowy”, który składa się z dwóch
składników: komputera i drukarki. Po pewnym czasie dokupiliśmy drugi dysk twardy. Wprowadzamy
wtedy go jako trzeci składnik do grupy z jego faktyczną datą zakupu.

Wyliczanie miesięcznej amortyzacji

Dla każdego składnika program wylicza osobną amortyzację. Suma amortyzacji wszystkich składników
składa się na wartość amortyzacji jednego środka trwałego.
Program wylicza miesięczną amortyzację jednego składnika według następującej zasady:
o

Jeżeli objęty ulgą inwestycyjną, to amortyzację przyjmij równą 0.

o

Jeżeli upłynął miesiąc likwidacji, to amortyzację przyjmij równą 0.

o

Jeżeli umorzenie jednorazowe, to amortyzację przyjmij równą wartości początkowej
zaktualizowanej gdy występuje w miesiącu rozpoczęcia eksploatacji lub 0 jeżeli poza
tym miesiącem.
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o

Jeżeli rozpoczęta już eksploatacja, to wyliczamy miesięczną ratę wynikającą z
wartości początkowej zaktualizowanej pomnożonej przez stawkę amortyzacji rocznej
(stawkę amortyzacyjną/100) i podzieloną przez 12 i zaokrągloną do grosza.

o

Jeżeli odpis w danym miesiącu przekroczyłby już całą wartość środka trwałego, to
brana jest jedynie kwota brakująca do pełnej amortyzacji.

Amortyzacja roczna liczona jest przez pomnożenie miesięcznej amortyzacji przez 12 miesięcy, albo
dokładniej, suma miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Wynika stąd, że amortyzacja roczna może
nie równać się, ze względu na różnice zaokrągleń, wartości środka trwałego pomnożonej przez
stawkę amortyzacyjną roczną. Przyjęliśmy jednak takie rozwiązanie, ponieważ różnice wynikające z
zaokrągleń są pomijalnie małe (maksymalnie 0,06 zł rocznie), a takie rozwiązanie zapewnia, że suma
miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w roku równa się tak wyliczonemu rocznemu odpisowi.

Wydruk tabeli amortyzacyjnej

Wydruk tabeli amortyzacji dokonujemy wywołując z menu Słowniki opcję Składniki majątku
trwałego a następnie opcję Zestawienie – wydruk. Zaznaczamy rodzaj zestawienia, rodzaj składnika
majątku trwałego ewentualnie wszystkie razem, dla jakiego miesiąca dokonać zestawienia, oraz w
opcjach określamy, czy w opcjach zestawienia wyszczególniać składniki czy tylko interesuje nas
podsumowanie w każdej z grup składników.
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Płace i kadry

Informacje ogólne

Ustawienie opcji jest konieczne do prawidłowej pracy programu i prawidłowego wyliczania
wynagrodzenia, ubezpieczeń, podatku.
Program Płace i kadry zawiera dwie grupy opcji: przypisane dla całej firmy oraz indywidualne dla
pracownika. Opcje dla firmy mają skutek dla wszystkich pracowników. Nazywamy je opcjami
wspólnymi. Dlatego nie jest konieczne ustawianie opcji dla każdego pracownika osobno.
Część opcji możemy ustawić zarówno dla firmy jak i dla pracownika. Jeżeli obie (dla firmy i dla
pracownika) opcje zostaną ustawione, to program bieżę tę opcję dla pracownika, która ma wyższy
priorytet. Dotyczy to przypadków, kiedy pracownik ma inne wartości opcji niż obowiązujące w całej
firmie, np. zwiększone koszty - tylko takie opcje ustawiamy dla pracownika.
Wszystkie opcje dotyczące modułu Płace i kadry zaczynają się od słowa Płace.
Opcje które mogą być ustawione dla firmy jak i dla pracownika zaczynają się od słowa Płace, ale ze
znakiem zapytania: Płace?.

Opcje dla firmy

Wywołujemy listę opcji

Opcje dla firmy wywołujemy z menu Inne | Opcje firmy.
Jeżeli obsługujemy wersję dla biura rachunkowego, w którym występuje wiele firm, to należy takie
opcje ustawić osobno dla każdej firmy.

Ustawianie opcji

Będąc na liście opcji przesuwamy się do opcji zaczynających się słowem Płace.
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Rysunek 19. Opcje dotyczące programu Płace i kadry.

Ustawiamy stawki ubezpieczeń ZUS. Znajdujemy opcje zaczynające się od słów Płace? - ZUS %.
Ustawiamy pełne stawki ubezpieczeń.

Rysunek 20. Stawki ubezpieczeń ZUS.

Kto płaci za ubezpieczenia ZUS. Następnie ustawiamy płatników składek ubezpieczeń oraz w jakiej
proporcji: pracownik czy pracodawca. Jeżeli nie ustawimy jakiejś opcji to program przyjmuje wartość
domyślną 0 (zero).
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Rysunek 21. Określenie płatników składek ZUS.

ZPChR. Dla zakładów pracy chronionej, gdzie płatnikiem może być dodatkowo PFRON jak i budżet
państwa możliwe są dwa rozwiązania. Pierwsze: ustawiamy dokładnie składki płatników zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Drugie: ustawiamy normalne opcje, a następnie po przesłaniu do
programu Płatnik wywołujemy komendę Wylicz. Program Płatnik na podstawie przekazanego tytułu
ubezpieczenia rozdzieli odpowiednio kwoty do płatników.
Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 7,75%. W programie nie ustawiamy pełnej stawki
ubezpieczenia zdrowotnego, ale oddzielnie stawkę bazową 7,75% i część, którą jest potrącana z
wynagrodzenia pracownikowi.

Rysunek 22. Potrącenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozostałe opcje. Ustawiamy pozostałe opcje wspólne. Zwracamy uwagę na poprawne ustawienie
opcji Jaka deklaracja ZUS, tzn. czy zakład posiada mniej czy więcej niż 20 pracowników. Niezależnie
od ustawienia tej opcji, program wysyła do programu Płatnika dane jak dla deklaracji RCX. Również
ustawiamy obowiązujący dla firmy tytuł ubezpieczenia, koszty pracownika oraz kwotę zwolnioną z
podatku.

Rysunek 23. Opcje pozostałe
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Opcje dla pracownika

Informacje ogólne

Jeżeli jakaś opcja ustawiona dla firmy ma mieć inną wartość dla jakiegoś pracownika, to ustawiamy
tylko tę opcję dla pracownika. Pozostałe wartości opcji program Płace i kadry pobierze z opcji
ustawionych dla firmy.
Przykładem opcji, które często są ustawiane indywidualnie dla pracownika są Koszt miesięczny
pracownika dla pracownika zamiejscowego lub Tytuł ubezpieczenia przy zatrudnianiu emeryta lub
rencisty.

Ustawiamy opcje dla pracownika

Najpierw należy wprowadzić dane o pracownikach do listy pracowników: Płace | Pracownicy. Opcje
dla pracownika wywołujemy z listy pracowników komendą Opcje. Układ opcji jest analogiczny, jak
opisany dla firmy.

Opcje dla właściciela

Jeżeli chcemy, aby program Płace i kadry wyliczył i przesłał do programu Płatnik kwoty ubezpieczeń
właściciela, to wprowadzamy jego dane do listy pracowników i ustawiamy wybrane opcje.

Rysunek 24. Opcje Właściciela

Przede wszystkim ustawiamy, że dane z wyliczenia wynagrodzenia dla właściciela nie mają być
umieszczane na liście płac ani nie mają być doliczane do deklaracji PIT-4.
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Dane kadrowe i płacowe

Dane firmy

Wprowadzenie poprawnych danych identyfikacyjnych firmy jest istotne, ponieważ są one przesyłane
do Płatnika. Dotyczy to również nazwy.
Nie zalecamy wprowadzania numeru dowodu osobistego, ponieważ przy każdorazowej jego zmianie
należy dokonać zmiany danych identyfikacyjnych.
Dane firmy wprowadzamy w Firma | Nowy lub Zmiana.

Lista pracowników

Listę pracowników wywołujemy z menu Płace | Pracownicy. Wybieramy komendę Nowy przy
dopisaniu nowego pracownika bądź Zmiana przy zmianie danych o pracowniku.

Umowy o pracę

Będąc na liście pracowników wybieramy komendę Umowy. Na liście umów o pracę wybranego
pracownika wybieramy komendę Nowy.
Wypełniamy pola umowy o pracę. Dialog umowy o pracę ma dwie strony, pomiędzy którymi
przechodzimy klawiszami PgDn i PgUp.
Aby nie wprowadzać wielokrotnie tego samego tekstu dla wszystkich pracowników wprowadziliśmy
mechanizm zapamiętania i wstawiania tekstu do pól umowy. W tym celu przed wprowadzeniem
tekstu do pola należy wprowadzić z klawiatury Ctrl + Enter. Na wyświetlonej liście wprowadzamy
nowy element komendą Nowy wpisując w pole Nazwa tekst, który chcemy później wybierać.
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Rysunek 25. Zapamiętywanie i wstawianie tekstu do umowy o pracę

Wstawiamy tekst do listy podpowiedzi.
Po zaakceptowaniu wpisu wybieramy komendę Wybór, co spowoduje wstawienie wybranego
elementu do pola.
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Rysunek 26. Wybrany tekst z podpowiedzi

Dialog umowy o pracę wybieramy z listy podpowiedzi. Wprowadzony tekst został wstawiony do pola.
Wprowadzając dane w dialogu umowy o pracę wypełniamy również pola, które mają być
wydrukowane na piśmie informującym dla pracownika. Po zaakceptowaniu wydruk informacji dla
pracownika wykonujemy komendą Informacja.

Stawki podatku dochodowego

Stawki podatku dochodowego określamy dla każdego roku kalendarzowego. Aby wprowadzić lub
zmienić stawki wybieramy z menu Słowniki | Stawki podatku dochodowego.
Stawki podatku dochodowego są uniwersalne: służą do wyliczenia zarówno podatku dla właściciela
jak i pracownika. Jednak kwotę zwolnioną z podatku dla pracownika ustawiamy w opcjach. Zobacz
„Opcje”.

Kalendarz

W kalendarzu określamy dni robocze i dni wolne. Na jego podstawie program wylicza liczbę dni
obowiązku pracy dla zamykanej pensji pracownika. Jest ona istotna przy liczeniu wynagrodzenia za
nieobecności, np. urlop. Kalendarz wybieramy z menu Płace | Kalendarz.
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Jeżeli dla danego roku podatkowego nie został jeszcze określony kalendarz, to przy pierwszym jego
wywołaniu program zaproponuje jego utworzenie.

Rysunek 27. Utworzenie nowego kalendarza

Należy określić jakie dni tygodnia są wolne, szczególnie chodzi o sobotę. Pozostałe opcje
przewidziane są do wykorzystania w następnych wersjach programu.
Wprowadzone przez automat dane do kalendarza można zmienić.
Indywidualnie należy ustawić ruchome dni świąteczne, np. Wielkanoc.
Składniki wynagrodzeń

Ogólnie o składnikach

Składniki wynagrodzeń są podstawowym i bardzo wygodnym mechanizmem służącym do określania
składników pensji pracownika. Listę składników wynagrodzenia wybieramy z menu Płace | Składniki
wynagrodzenia.
Do listy składników wynagrodzenia wprowadzamy wszystkie, jakie występują w zakładzie pracy.
Później przypiszemy składniki oraz ich wielkość do pracowników.
W składnikach wynagrodzenia określamy: wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia.
Wynagrodzenia są składnikami powiększającymi kwotę brutto pracownika.
Zasiłki są dodatkowym wynagrodzeniem płatnym z różnego tytułu, np. zasiłek rodzinny.
Potrącenia pomniejszają końcową kwotę wypłacaną pracownikowi, np. ubezpieczenie. Szczegółowo
opisaliśmy je poniżej.
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Wynagrodzenia

Rysunek 28. Wynagrodzenie miesięczne

Wprowadzamy podstawowy składnik wynagrodzenia miesięcznego. Zwracamy uwagę na ustawienie
opcji Wliczać do podstaw na:. Takie ustawienie opcji oznacza, że składnik ten będzie uwzględniany
przy liczeniu podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz będzie brany przy wyliczaniu średniej
za urlop.
Wynagrodzenie godzinowe. Składnik wynagrodzenia godzinowego jest taki sam, jak wynagrodzenia
miesięcznego z dodatkowo zaznaczoną opcją Bez względu na nieobecność. Zaznaczamy tę opcję,
ponieważ nawet gdy pracownik będzie miał jakąś nieobecność w miesiącu, to przecież nie można jej
uwzględniać ,ponieważ określoną liczbę godzin wypracował.
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Rysunek 29. Wynagrodzenie godzinowe

Podaj do wypłaty, wylicz brutto. Jeżeli chcemy podawać kwotę wypłacaną pracownikowi, aby
program sam wyliczył kwotę brutto wynagrodzenia należy ustawić opcję Netto -> Brutto. Wyliczana
przez program kwota może różnić się o kilkanaście groszy od oczekiwanej, ponieważ program przy jej
liczeniu nie uwzględnia zaokrągleń. Wyliczany składnik może być wtedy tylko jeden, ponieważ
program nie uwzględnia wpływu innych składników na jego wyliczenie.

Rysunek 30. Opcja automatycznego wyliczenia brutto

Świadczenie urlopowe. W składnikach wynagrodzenia możemy wprowadzić również takie, które nie
podlegają ubezpieczeniu ZUS, a jedynie są opodatkowane. W tym celu należy ustawić odpowiednio
opcje składnika.
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Rysunek 31. Składnik od którego płacimy tylko podatek

Premia uznaniowa. Jeżeli w zakładzie pracy wypłacana jest premia uznaniowa możemy wprowadzić
odpowiedni składnik wynagrodzenia.

Rysunek 32. Premia uznaniowa

Ta premia będzie wypłacona niezależnie od nieobecności pracownika. Takie ustawienie opcji
pozostawia w gestii właściciela kwotę brutto przyznaną pracownikowi niezależnie od nieobecności
spowodowanej chorobą lub innej. Zwracamy uwagę, że premia ta ma również wpływ na wysokość
wypłacanego wynagrodzenia z tytułu urlopu, ponieważ zaznaczona jest opcja Średnia urlopu.
Inne możliwości składnika wynagrodzenia. W programie Płace i kadry można również określić
składniki wynagrodzenia, których wysokość zależy od wartości innego składnika. Można również
54
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Księga przychów i rozchodów
określić składnik godzinowy czy akordowy. Program pozwala nawet określić wzór matematyczny
służący do wyliczenia wartości jakiegoś składnika. Ponieważ są to sytuacje, które wymagają
indywidualnego podejścia, prosimy skorzystać z konsultacji serwisanta ERGO Software.

Zasiłki

Zasiłki są rodzajem składnika wynagrodzenia, które powiększają wynagrodzenie pracownika, a które
zakład pracy wypłaca w imieniu odpowiedniego organu.

Rysunek 33. Zasiłek rodzinny

Przykład wprowadzenia składnika, jakim jest zasiłek rodzinny.
Zwracamy uwagę, że również dla zasiłków możemy określić, czy program ma wyliczyć od nich
podatek, składkę na ubezpieczenia ZUS oraz czy ma wpływ na wypłacane wynagrodzenie z tytułu
urlopu.
W składnikach wynagrodzenia można umieścić tylko te zasiłki, które wypłacane są niezależnie od
obecności (nieobecności) pracownika w pracy. Zasiłki z tytułu choroby, macierzyńskie i tym podobne
wprowadzamy przy nieobecnościach. Zobacz „Nieobecności”.
Potrącenia

Potrącenia umniejszają bezpośrednią wypłatę pracownika.
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Rysunek 34. Potrącenie

Wartości domyślne składników wynagrodzenia

Informacje ogólne

Zdefiniowaliśmy składniki wynagrodzenia, które obowiązują w zakładzie pracy. Teraz opiszemy w jaki
sposób przypisać ich wartość domyślną do pracownika.
Przy określaniu wartości domyślnych składników zwrócimy uwagę na dwa szczegóły: Pierwszy wartość danego składnika może być różna dla różnych pracowników. Drugi - wybrany pracownik nie
musi być przypisany do wszystkich składników, np. nie wszyscy pracownicy muszą mieć premię albo
zasiłek rodzinny.
Pomimo przypisania wartości domyślnej składnika do pracownika, jego wartość można zmieniać przy
zamykaniu pensji pracownika w każdym miesiącu.

Przypisanie wartości domyślnych składników wynagrodzeń

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Składniki. Wybieramy składnik i wywołujemy komendę Przypisz/Odpisz.
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Rysunek 35. Określamy wartość domyślną składnika

Przy wynagrodzeniu godzinowym postępujemy analogicznie, z tą różnicą , że w polu Ilość możemy
zostawić 0 (zero) ponieważ określimy faktyczną liczbę godzin przy zamykaniu pensji pracownika w
miesiącu.

Rysunek 36. Określamy wartość domyślną składnika godzinowego
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Pracownik nie ma składnika

Jeżeli jakiś składnik nie ma być przypisany pracownikowi, to nie przypisujemy mu wartości. Wartości
należy przypisać tylko do tych składników dla pracownika, które u niego występują.

Zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenie dotyczące firmy

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych. W tym celu
należy z menu wybrać Płace | ZUS zgłoszenia dla firmy. Po wybraniu komendy Nowy określamy
rodzaj deklaracji jaką chcemy wypełnić.

Rysunek 37. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla firmy

Następnie wypełniamy podane pola i akceptujemy. Zapamiętaną deklarację możemy wysłać do
programu Płatnik komendą do płatnika.
Program Płace i kadry pobiera dane wprowadzone do firmy przy wysyłaniu deklaracji do programu
Płatnik . Dlatego przed wysłaniem jakiejkolwiek deklaracji należy wprowadzić pełne dane firmy.
Zobacz „Dane firmy”.

Zgłoszenie dotyczące pracownika

Program Płace i kadry ułatwia przesłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowych pracownika.
W tym celu należy przejść na listę pracowników wybierając z menu Płace | Pracownicy a następnie
dla wybranego pracownika komendę ZUS zgłoszenia.
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Rysunek 38. Wybór deklaracji zgłoszeniowej dla pracownika

Następnie wypełniamy pola dialogu i po akceptacji możemy wysłać zgłoszenia do programu Płatnik
komendą Do płatnika. Przy wysyłaniu deklaracji do programu Płatnik program Płace i kadry pobiera
dane firmy i pracownika. Dlatego przed wysłaniem deklaracji należy wprowadzić dane o firmie i
pracowniku. Zobacz “Dane firmy” i “Lista pracowników”.

Notes

Notes jest narzędziem, które pozwala zanotować niewielką treść (ok 500 znaków) i związać ją z
pracownikiem. Możemy tam zanotować dowolne dane, które chcemy pamiętać w programie, a które
nie są w jakikolwiek sposób formalnie umieszczane.
Aby wejść do notatek wybranego pracownika należy przejść na listę pracowników komendą Płace |
Pracownicy a następnie wybrać komendę Inne | Notes.

Rysunek 39. Wprowadzanie danych do notesu
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Wyliczamy wynagrodzenia

Informacje ogólne

Poprawne określenie składników wynagrodzenia pozwoli nam sprawnie zamknąć pensje
pracowników w danym miesiącu, wydrukować listę płac, sporządzić deklaracje oraz wysłać dane do
programu Płatnik.

Nieobecności

Informacje ogólne

Zaczynamy od wprowadzenia nieobecności, ponieważ nie można wyliczyć wynagrodzenia bez
wyliczenia wynagrodzenia za nieobecności.
Nieobecności wprowadzamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą
Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Nieobecności. Tutaj
dopisujemy nieobecności komendą Nowy.

Rysunek 40. Nieobecność

Ponieważ nieobecności mogą być liczone zarówno w stosunku do dni kalendarzowych (np.
chorobowe) jak i w stosunku do dni roboczych (np. urlop) należy wypełnić zawsze oba pola dotyczące
dni nieobecności.
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Oczywiście aby program poprawnie wyliczał wynagrodzenie za nieobecności musi posiadać
informacje o historii wynagrodzeń. Dlatego konieczne jest przez pierwsze kilka miesięcy ustawiać
wielkość wynagrodzenia ręcznie. Zawsze można zmienić kwoty wynagrodzeń zaproponowane przez
program.
Ustawianie większości opcji dla nieobecności jest robione automatycznie przez program Płace i kadry.
Ręcznie należy jedynie określić liczbę nieobecnych dni kalendarzowych i roboczych, oraz w tych
rzadkich przypadkach, które opisaliśmy niżej.
Jeżeli nieobecność przypada na przełomie miesięcy możemy ją podzielić na dwie części (do końca
miesiąca i od początku następnego miesiąca) lub wprowadzić całość, ale określić do jakiego miesiąca
ma być zaliczona.

Rysunek 41. Przypisanie nieobecności do miesiąca

Wprawdzie program wykrywa kiedy zwolnienie chorobowe przekracza granicę, od której płaci za nie
ZUS i prawidłowo wyliczyłby wynagrodzenie, ale ze względu na różny kod tytułu nieobecności
przesyłany do programu Płatnik, należy taką nieobecność podzielić na dwie. Pierwsza z kodem "331"
nieobecności, a druga z kodem "313".
Ręcznie należy również określić nieobecności z tytułu choroby, które przechodzą z poprzedniego
roku.

Sposób wyliczania wynagrodzenia za nieobecność

Od daty, do daty. Określamy pierwszy i ostatni dzień nieobecności.

Rysunek 42. Daty nieobecności

Dni i kod nieobecności. Określamy w jakim miesiącu nieobecność ma być uwzględniona, liczbę dni
nieobecności jakie mają być liczone w stosunku do dni kalendarzowych i roboczych. Możemy również
określić liczbę dni nieobecności, za które nie ma być policzone wynagrodzenie (program pomniejszy
wynagrodzenie o tę liczbę dni) oraz kod nieobecności jeżeli jest wymagany (np. przy zwolnieniu
lekarskim).
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Rysunek 43. Dni nieobecności

Rodzaj nieobecności. Na podstawie rodzaju nieobecności program Płace i kadry automatycznie
zaproponuje pozostałe ustawienia, np. sposób wyliczania nieobecności, czy liczone w stosunku do dni
kalendarzowych czy roboczych. Ustawiając wartość pola na Inne możemy wprowadzić te
nieobecności, których program w obecnej wersji nie obsługuje.

Rysunek 44. Rodzaj nieobecności

Sposób pomniejszania wynagrodzenia. W polach Pomniejszać wynagrodzenie oraz Umniejszany
miesiąc ma: informujemy program czy ma pomniejszyć wynagrodzenie oraz ewentualnie według
jakiej proporcji.

Rysunek 45. Sposób pomniejszania wynagrodzenia

Jeżeli ustawimy Nie pomniejszać, to wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone.
Jeżeli ustawimy Pomniejszać proporcjonalnie 1/30 to definiujemy, że miesiąc, w którym ma miejsce
nieobecność, ma 30 dni dla tej nieobecności. Jeżeli pracownik choruje 30 dni w miesiącu, który ma 31
dni, to pracownikowi za jeden dzień obecności w pracy program nie naliczy żadnego wynagrodzenia,
ponieważ umniejszy mu wynagrodzenie w proporcji 30/30. Jest to równoznaczne, że przyjmujemy
rozliczenie w stosunku do dni kalendarzowych. Ustawienie tej opcji nie wymusza na programie
przyjęcia 30-dniowych miesięcy do wyliczania średniej za czas nieobecności.
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Jeżeli ustawimy Pomniejszać nieproporcjonalnie, to w polu Umniejszany miesiąc ma: określamy
według jakiej proporcji. Dla przykładu z akapitu wyżej program wyliczy wynagrodzenie za jeden dzień
obecności w wysokości 1/31, a pomniejszy wynagrodzenie w proporcji 30/31.
Ponieważ proporcja do dni roboczych wymaga podania przy zamykaniu pensji liczby dni obowiązku
pracy, zachęcamy do ustawienia kalendarza, aby program podpowiadał wyliczoną liczbę dni. Zobacz
“Kalendarz”.
Wliczać nieobecność do podstaw na. Ustawiając to pole określamy, czy chcemy aby program Płace i
kadry za wynagrodzenie z tytułu określanej tu nieobecności naliczył podatek, składki ubezpieczeń ZUS
i czy ma być uwzględniane przy wyliczaniu średniej za urlop. Zachęcamy do pozostawienia wartości
zaproponowanych przez program, chyba że dla nieobecności typu Inne chcemy ustawić sami.

Rysunek 46. Wliczać nieobecność do podstaw na

Wartość nieobecności.
Określamy sposób wyliczenia wartości za nieobecność. Wcześniej
określiliśmy sposób pomniejszenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu nieobecności, a tutaj
określamy wynagrodzenie pracownika z tytułu nieobecności. Program Płace i kadry ustawi domyślne
wartości dla nieobecności w zależności od zaznaczenia rodzaju nieobecności.

Rysunek 47. Nieobecność zostanie wyliczona na podstawie średniej z poprzednich miesięcy

W praktyce występują dwa sposoby określenia nieobecności: poprzez wyliczenie średniej z
poprzednich miesięcy przypadającej na każdy dzień nieobecności albo poprzez podanie końcowej
kwoty za całą nieobecność. Sposoby te są praktycznie wzajemnie wykluczające się, choć program
pozwala tak ustawić opcje dla nieobecności aby uwzględniać jednocześnie oba. Na rysunku wyżej
mamy ustawienie wybierające wariant pierwszy. Na rysunku poniżej mamy ustawienie dla wariantu
drugiego.

63
ERGO Software Sp. z o.o. ul. Piątkowska 139,60-650 Poznań, tel. 61 662 13 13, e-mail: biuro@ergo.pl

System komputerowy Ergo: Księga przychów i rozchodów

Rysunek 48. Podanie kwoty końcowej wartości za nieobecność

Zwracamy uwagę na zaznaczenie opcji Jednorazowa wypłata.
Przy nieobecności wyliczanej na podstawie średniej z poprzednich miesięcy podajemy liczbę miesięcy
jakie mają być uwzględnione przy wyliczaniu średniej, procent zwartości jaki ma być wzięty (np. przy
chorobowym 80%), oraz z jakiej średniej (w praktyce występuje ZUS albo urlop, podatek został
zachowany dla ewentualnych przyszłych zastosowań).
Wyliczanie z rodzaju średniej jest powiązane z ustawieniem pola Wliczać do podstaw na w
składnikach wynagrodzenia. Jeżeli w składniku wynagrodzenia nie ustawimy, przykładowo, że
wynagrodzenie miesięczne czy godzinowe jest wliczane do urlopu, to tu w nieobecnościach uzyskamy
zerową wartość z tytułu urlopu. Zobacz “Składniki wynagrodzeń”.
Opcje. W opcjach mamy dwa pola: Nie umieszczać w RSA, które możemy zaznaczyć aby program nie
przesyłał do programu Płatnik informacji o nieobecności oraz Średnia z ubezpieczeniami, która
określa, czy wyliczana średnia z poprzednich miesięcy ma być wyliczona z ubezpieczeniami
społecznymi czy bez nich. Program opcje ustawia automatycznie po zaznaczeniu rodzaju
nieobecności, ale oczywiście możemy zmienić ich wartość.

Rysunek 49. Opcje nieobecności

Przykłady niestandardowe

Urlop przy stałym miesięcznym wynagrodzeniu.
Jeżeli pracownik ma stałe miesięczne
wynagrodzenie, to kierując się zasadą, że pomimo urlopu powinien otrzymać takie wynagrodzenie
jakby był w pracy możemy tak ustawić opcje nieobecności, aby program nie pomniejszał
wynagrodzenia zasadniczego ale i nie wyliczał żadnego wynagrodzenia za czas urlopu.
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Rysunek 50. Opcje nieobecności dla urlopu o stałym miesięcznym wynagrodzeniu

Zatrudnienie nie od początku miesiąca

Program w obecnej wersji przy zamykaniu pensji pracownika nie pobiera danych z umowy o pracę.
Dlatego, jeżeli pracownik zostaje zatrudniony nie od początku miesiąca, należy wprowadzić
nieobecność, która spowoduje, że pracownik otrzyma prawidłowe wynagrodzenie za czas
przepracowany. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w której pracownik ma wynagrodzenie miesięczne.
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Rysunek 51. Zatrudnienie nie od początku miesiąca

Pensja pracownika

Informacje ogólne

Po wprowadzeniu nieobecności i określeniu składników wynagrodzenia przystępujemy do zamknięcia
pensji pracownika. Pensja pracownika to jego miesięczne wynagrodzenie.
Pensje zamykamy dla pracownika, dlatego przechodzimy do listy pracowników komendą Płace |
Pracownicy i dla wybranego pracownika wybieramy komendę Pensja. Wybieramy miesiąc, który
chcemy zamknąć i wybieramy komendę Pensja. Jeżeli pensja była zamknięta to program Płace i kadry
zaproponuje jej wydrukowanie, jeżeli nie była zamknięta to zaproponuje jej zamknięcie.

Zamknięcie pensji bez nieobecności

Przy zamykaniu pensji program prosi o potwierdzenie informacji. Pierwszą istotną operacją jest
podanie liczby dni obowiązku pracy pracownika. Jeżeli liczba dni obowiązku pracy nie jest podana
prawidłowo, to korygujemy lub tworzymy kalendarz. Zobacz “Kalendarz”.
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Rysunek 52. Dni obowiązku pracy przy zamykaniu pensji

Kolejno program będzie prosił o potwierdzenie wartości składników wynagrodzenia.

Rysunek 53. Wartość składnika wynagrodzenia przy zamykaniu pensji

Wartość składnika możemy zmienić. Możemy zmienić zarówno kwotę jak i ilość, ponieważ program
zawsze wylicza iloczyn obu wartości.
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Rysunek 54. Modyfikujemy wartość składnika przy zamykaniu pensji

Pracownik otrzymał 75% premii poprzez wpisanie 0.75 w pole Ilość.

Zamknięcie pensji z nieobecnościami

Jeżeli do zamykanego miesiąca przypisaliśmy nieobecności, to program Płace i kadry najpierw wylicza
wartości wynagrodzeń. Dla każdej nieobecności pojawia się dialog informujący o sposobie wyliczenia
wynagrodzenia za nieobecność.

Rysunek 55. Sposób wyliczenia średniej przy nieobecności
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Sposób wyliczenia średniej możemy wydrukować klawiszem F3.
Po wyjściu z podglądu klawiszem Esc program prosi o potwierdzenie wyliczonej wartości średniej.
Program zawsze podaje pełną wartość średniej, również jeżeli przy nieobecności za chorobę
określiliśmy, że będziemy brali 80% tej wartości. Jeżeli ustawiona jest wartość ZUS w polu Wliczać do
podstaw na to program wylicza średnią bez ubezpieczeń, a jeżeli nie jest ustawiona to z
ubezpieczeniami społecznymi.

Rysunek 56. Potwierdzamy wyliczoną średnią za nieobecność

Pensja

Na wydruku lub podglądzie pensji program pokazuje składniki wynagrodzenia z ich wartościami,
nieobecności z ich wartościami oraz różnego rodzaju świadczenia, jakimi są, przykładowo, zarówno
wynagrodzenie za czas choroby jak i zasiłek rodzinny. W końcowej części widzimy wyliczenie podatku,
składek ubezpieczeń społecznych oraz kwoty do wypłaty.
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Rysunek 57. Pensja pracownika
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Korygujemy pensję pracownika

Jeżeli chcemy skorygować pensję pracownika, należy otworzyć ją i ponownie zamknąć. Będąc na
liście pensji pracownika wywołujemy komendę Otwórz.
Pensji nie możemy otworzyć, jeżeli już zamknięta jest deklaracja, czyli lista płac. Wtedy najpierw
otwieramy deklarację.
Po otwarciu pensji zamykamy ją ponownie.

Pensja właściciela

Zamknięcie pensji dla właściciela ma tylko jeden cel: wyliczenie składek na ubezpieczenia ZUS. Przy
zamykaniu pensji dla właściciela postępujemy analogicznie jak opisaliśmy wyżej. Dodatkowo program
poprosi o podanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.
Również właścicielowi możemy przypisać wartość składników wynagrodzenia, analogicznie jak dla
pracownika.

Zamknięcie deklaracji miesięcznej

Po zamknięciu wszystkich pensji zamykamy listę płac. Wybieramy z menu Płace | Deklaracje. Na
liście deklaracji wywołujemy komendę Zamknij.
Po zamkniętej deklaracji możemy wydrukować listę płac, deklarację PIT-4 oraz przekazać dane do
programu Płatnik.

Lista płac

Aby wydrukować listę płac dla zamkniętej deklaracji wywołujemy komendę Lista płac.
Przygotowaliśmy kilka wersji listy płac w zależności od rodzaju drukarki i informacji jakie chcemy
wydrukować. Podstawowy wydruk dostosowany jest do wydruków w formacie A4 na drukarkach
igłowych , laserowych czy atramentowych.
Przy wydruku listy płac możemy określić zakres numerów, jakie mają być uwzględnione na wydruku.
W ten sposób możemy wydrukować osobno listy płac dla różnych grup pracowników.
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Rysunek 58. Wybór listy płac

Przynależność pracownika do listy płac określamy w umowie o pracę.
Możemy wybrać inne alternatywne wydruki listy płac.

Rysunek 59. Alternatywne postaci wydruków list płac

Wśród alternatywnych wydruków są też PlZus i PlZasil, które nie są wprost listami płac dla
pracowników, ale zawierają szczegółowe informacje o ubezpieczeniach ZUS oraz o różnego rodzaju
świadczeniach, np. zasiłkach.
Program Płace i kadry pozwala przystosować listę płac do indywidualnych potrzeb zakładu pracy.
Taką listę płac możemy przygotować indywidualnie. W tym celu prosimy skorzystać z konsultacji
serwisanta ERGO Software.

Deklaracja PIT-4

Po zamknięciu deklaracji możemy wydrukować deklarację PIT-4. W tym celu wybieramy komendę
PIT-4.
Ponieważ obowiązujące przepisy zobowiązują wysłanie deklaracji PIT-4 do urzędu skarbowego
właściwego dla adresu zamieszkania właściciela, dlatego program odszukuje właściwy urząd
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skarbowy przypisany właścicielowi. Jeżeli jest to ten sam urząd skarbowy, takie przypisanie nie jest
konieczne bo program pobierze urząd właściwy dla siedziby firmy.

Wydruk polecenia przelewu

Program Płace i kadry drukuje polecenia przelewu do urzędu skarbowego na zaliczkę na podatek
dochodowy. Wydruk właściwej formy przelewu zależy od posiadanej drukarki.

Przekazanie do programu Płatnik

Program Płace i kadry przesyła deklaracje rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe do programu Płatnik.
Przekazanie deklaracji zgłoszeniowych opisaliśmy wyżej. Zobacz „Zgłoszenie do ZUS”.
Program przesyła deklaracje w formacie akceptowanym przez program Płatnik do pliku o nazwie
określonej w opcjach. W tym celu należy ustawić opcję dla firmy Płace - Plik KEDU dla programu
Płatnik . Zobacz Rozdział 2. Opcje programu "Płace i kadry".
Proponujemy utworzenie dodatkowego folderu do zapisywania informacji przekazywanych do ZUS,
np. folderu ZUS na dysku C:. Wtedy wpisana nazwa do opcji może być następująca: C:\ZUS\PLATNIK.
Aby przekazać deklaracje ZUS do programu Płatnik wywołujemy komendę Do płatnika. Możemy do
jednego pliku dołączyć kilka deklaracji, np. aby wysłać w jednym zestawie deklaracje zgłoszeniowe i
rozliczeniowe.

Rysunek 60. Możemy połączyć kilka deklaracji wysyłanych do "Programu Płatnika"
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Wybierając Nie dołączamy do wcześniejszej deklaracji, Tak eksportujemy do pustego.
Aby wczytać w program Płatnik wysłane dane z programu Płace i kadry wybieramy z menu Narzędzia
| Importuj dokumenty i postępujemy według instrukcji kreatora importu. W kolejnym kroku
wybieramy komendę Przeglądaj i wskazujemy plik, do którego przekazaliśmy deklaracje w programie
Płace i kadry.

Rysunek 61. Kolejny krok kreatora importu w programie Płatnik

Rysunek 62. Wskazanie w programie Płatnik pliku importu

Wskazujemy i otwieramy plik.
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Otwarcie deklaracji

Zamkniętą deklarację można otworzyć komendą Otwórz.

Wydruki końcowe

Kartoteka pracownika

Przechodzimy do listy pracowników poprzez komendę Płace | Pracownicy i dla wybranego
pracownika wybieramy komendę Inne | Kartoteka pracownika.
Kartoteka przygotowywana jest za bieżący rok kalendarzowy. Możemy zmienić datę w menu Inne |
Data systemowa lub ustawić ją przy uruchamianiu programu i w ten sposób uzyskać kartotekę za
inny rok.

Deklaracja PIT-11/8B

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Pit 11/8B.
Program zaproponuje wyliczone kwoty z pól deklaracji. Możemy wartości pól skorygować lub
wprowadzić całkowicie nowe, jeżeli w danym roku nie mamy pełnych danych.

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Zaświadczenie.
Możemy wydrukować zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika, które może mieć postać bardzo
ogólną albo zawierać szczegółowe wartości wynagrodzenia.
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Rysunek 63. Wydruk zaświadczenia dla pracownika

Jeżeli zaznaczymy szczegółowe musimy określić z ilu ostatnich miesięcy.
Postać zaświadczenia możemy dostosować do indywidualnych oczekiwań. W tym celu proszę zwrócić
się do serwisantów ERGO Software.

Świadectwo pracy

Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Świadectwo pracy. Dla pracownika możemy sporządzić wiele świadectw
pracy.
Wybieramy komendę Nowy. Program Płace i kadry na podstawie umowy o pracę oraz zamkniętych
pensji i nieobecności wypełnia pola świadectwa. Zawartość tych pól możemy zmienić, wprowadzając
własne informacje.
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Rysunek 64. Przygotowujemy świadectwo pracy

Po zaakceptowaniu drukujemy komendą Druk.

Zestawienie roczne list płac

Zestawienie to ma postać listy płac ze wszystkimi możliwościami dotyczącymi postaci wydruku, które
opisaliśmy wyżej. Zobacz “Lista płac”. Zawiera ono podsumowanie z całego roku lub z wybranych
miesięcy, które sami określimy przy wykonywaniu zestawienia.
Wywołujemy z menu Płace | Zestawienie roczne list płac.

Średnie wynagrodzenia

Wydruk średnich wynagrodzeń pełni funkcję pomocniczą. Pozwala zorientować się nam w
wartościach jakie program Płace i kadry będzie brał przy wyliczaniu wynagrodzenia z tytułu
nieobecności.
Przechodzimy do listy pracowników komendą Płace | Pracownicy i dla wybranego pracownika
wybieramy komendę Inne | Średnie wynagrodzenia.
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Zestawienia pracowników

Zestawienia pracowników wywołujemy z menu Płace | zestawienia pracowników.

Rysunek 65. Zakres zestawienia pracowników

Porządki na liście pracowników

Jeżeli chcemy mieć aktualną listę zatrudnionych pracowników możemy przenosić pracowników
pomiędzy dwoma listami: wszystkich pracowników a pracowników zatrudnionych. Takie rozwiązanie
jest lepsze niż usuwanie pracowników, ponieważ mamy zachowaną całą historię z tym pracownikiem.
Dodatkowa lista zawiera pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.
Przejdźmy na listę wszystkich pracowników wybierając z menu Płace | Wszyscy pracownicy.
Wybierając pracownika i wywołując komendę Zmień zobaczymy dodatkowe pole Widoczny na liście.

Rysunek 66. Czy pracownik ma być widoczny

Zaznaczając odpowiednie wartości w polu decydujemy, czy wybrany pracownik ma być widoczny na
liście pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub na umowę zlecenie. Jeżeli nie zaznaczymy
żadnej wartości, to nie będzie widoczny na żadnej z tych list.
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Zlecenia

Ustawianie opcji

Ustawienie opcji jest niezbędne do prawidłowej pracy programu, ponieważ one określają stawki
składek na ubezpieczenia ZUS oraz plik do komunikacji z programem Płatnika.
Opcje należy ustawić analogicznie jak w programie płacowym. Dlatego prosimy zapoznać się z
tematem Opcje dla firmy i Ustawianie opcji w rozdziale Opcje programu Płace i kadry.

Wprowadzenie listy pracowników

Listę pracowników wywołujemy opcją Pracownicy od zleceń z menu Płace.
Następnie wywołujemy komendę Nowy w celu wprowadzenia danych osobowych pracownika.
Wypełniamy pola dialogu, oraz wywołujemy komendę Urząd, a po wybraniu odpowiedniego urzędu
skarbowego wywołujemy komendę Wybór. W ten sposób określamy przynależności pracownika do
odpowiedniego urzędu skarbowego. Urząd ten będzie użyty przy składaniu deklaracji podatkowych
związanych z danym pracownikiem, np. PIT-8B.

Umowa o zlecenie

Będąc na liście pracowników, wybieramy odpowiedniego pracownika, a następnie wywołujemy
komendę Zlecenia. Zostanie wtedy wyświetlona lista umów zleceń wybranego pracownika.
Komendą Nowy wprowadzamy dane dotyczące umowy i akceptujemy.
Znaczenie wybranych pól umowy zlecenia:
Pole

Znaczenie
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Data podpisania

Data podpisania umowy

Numer

Kolejny numer umowy; Numer można nadać “ręcznie” wpisując numer w
to pole, lub zezwolić na automatyczne nadanie numeru przez program po
akceptacji wprowadzonych poprzez zostawienie numeru 0.

Do numeru

Dodatkowy wyróżnik numeru umowy, np. 10/Poznań/1999, gdzie
“Poznań” jest tym dodatkowym wyróżnikiem numeru, który można
wprowadzić w to pole.

Od dnia
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy.
Do dnia
“ZUS zdrowotne” oznacza, ze część wyliczonego podatku ma być
odprowadzona w postaci ubezpieczenia zdrowotnego w deklaracji ZUS;
Procent składki określamy w opcjach.
Opcje
“ZUS pozostałe” oznacza, że program ma wyliczyć i przesłać do deklaracji
ZUS ubezpieczenia społeczne; Wielkość tych ubezpieczeń określamy w
opcjach.
Brutto

Wartość brutto wynagrodzenia za umowę

% Kosztu

Procent kosztu o jaki ma być uznany przy liczeniu podstawy
opodatkowania.

% Podatku

Procent podatku dochodowego liczony od umowy zlecenia.

Tytuł ubezpieczenia

Tytuł ubezpieczenia według kodów ZUS, np. 041000

Rodzaj

Rodzaj umowy: umowa zlecenie, prawa autorskie czy umowa o dzieło;
Pole to decyduje o umieszczeniu wynagrodzenia za daną umowę w
deklaracji PIT-8B.

Zaokrąglenie dochodu

Wielkość, do jakiej program ma zaokrąglić dochód, czyli podstawę
wyliczenia podatku.

Zaokrąglenie podatku

Wielkość, do jakiej program ma zaokrąglić wyliczony podatek (jeszcze
przed odjęciem ubezpieczenia zdrowotnego)

Treść umowy

Wpisujemy opis słowny zlecenia.

W celu wydrukowania umowy o pracę wywołujemy komendę Druk będąc na liście umów zleceń.
Wydruk zawiera rozpisane wyliczenie dochodu, podatku i ubezpieczeń oraz jaka część z kwoty brutto
zostanie wypłacona pracownikowi.
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Wypłata wynagrodzenia

W celu wydrukowania wypłaty pracownikowi należy wywołać komendę Wypłata będąc na liście
umów zleceń. Po wywołaniu tej komendy należy podać datę wypłaty oraz potwierdzić wypłacaną
kwotę. Po akceptacji program wydrukuje rachunek obciążający firmę.
Uwaga. Data wypłaty określa miesiąc, w którym dana umowa zostanie przesłana do deklaracji ZUS.
Komenda Przelew pozwala wydrukować polecenie przelewu lub przekaz pocztowy na przekazanie
wynagrodzenia na konto pracownika za daną umowę.

Zamknięcie miesięcznego wynagrodzenia

Zamknięcia miesięcznego wynagrodzenia dokonujemy tak jak przy umowach o pracę. Dopiero po
zamknięciu miesięcznej pensji pracownika jest możliwe przesłanie danych do programu Płatnik.
Prosimy zapoznać się z tematem Zamknięcie deklaracji miesięcznej.

Współpraca z programem Płatnik

Współpraca z programem Płatnik odbywa się identycznie (przy użyciu tych samych operacji) jak przy
umowach o pracę. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z tematem Przekazanie do programu
Płatnik w rozdziale Wyliczamy wynagrodzenie w instrukcji Płace i Kadry.

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS zostały opisane w temacie Zgłoszenie do ZUS w rozdziale Dane
karowe i płacowe w instrukcji Płace i Kadry.

Zestawienia umów zleceń

Wydruk zestawienia umów zleceń dla całej firmy można dokonać komendą Płace | Umowy zlecenia
| Zestawienie.
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Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania, życzymy przyjemnej i owocnej pracy z systemem.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:


Biuro biuro@ergo.pl tel. 61 662 13 13



Serwis pawel.panowicz@ergo.pl tel.606 523 583
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