
LiderKP – dostosowanie do Polskiego Ładu

Zmiany w obliczeniach list płac:

Niektóre składniki systemowe, które były już używane we wcześniejszych wersjach programu, 
będą teraz obliczane automatycznie, jeśli data wypłaty listy płac jest późniejsza od 31.12.2021r. 
Dotyczy to także list płac założonych w zestawie baz danych z 2021 roku! Program wczytuje 
stawki podatków na podstawie daty wypłaty, a nie roku zestawu. Podobnie jest z kontrolą 
przekroczenia progu podatkowego oraz rocznej podstawy składek emerytalnych i rentowych – 
program szuka w bieżącym zestawie poprzednich zatwierdzonych list płac, których rok daty 
wypłaty jest zgodny z rokiem daty wypłaty obliczanej listy płac.
Można wyłączyć obliczanie automatyczne wybranego składnika w Typie listy płac.

Jeżeli w danym miesiącu dla jakiś pracownik zostanie dodany do kliku list płac, to rozliczenia:
- składek na ubezpieczenia społeczne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- ulgi dla pracowników oraz
- zaliczki na podatek dochodowy
są obliczane narastająco od łącznych przychodów w danym miesiącu, przy czym uwzględniane są 
tylko zatwierdzone listy płac, które mają wcześniejszą datę wypłaty, a w przypadku tej samej daty 
wypłaty program sprawdza, która lista płac została wcześniej wprowadzona do bazy danych.
Z tego powodu nie można obliczać w tym samym czasie kilku list płac, jeśli są na nich te same 
osoby!

Lista składników obliczanych automatycznie od 01.01.2022:
* _KosztUzys:
- kwota wynika ze źródła przychodu oraz oświadczeń i wniosków podatnika,
- w przypadku wynagrodzeń ze stosunku pracy, jest rozliczana w danym miesiącu – tzn. że jest 
obniżana na kolejnych listach płac z tego samego miesiąca
- koszty zostaną także obniżone do wysokości przychodu z wynagrodzenia – nowy składnik 
przychód bez zasiłków (_PrzBezZas)
* _UlgaPodat:
- kwota wynika ze źródła przychodu oraz oświadczeń i wniosków podatnika,
- domyślnie program zakłada, że podatnik złożył PIT-2 i wstawi do składnika kwotę 425 zł
- kwota ulgi zostania uwzględniona tylko na pierwszej liście płac dla danej osoby w miesiącu
* _PodsPodat:
- do podstawy podatku nie zostaną wliczone kwoty zwolnione z podatku np. na podstawie ulgi dla 
osób do 26. roku życia
* _SkłZdPobr:
- program obniża obliczona składkę zdrowotną (_SkłZdObli) do kwoty podatku obliczonej wg 
przepisów na dzień 31.12.2021r. nowy składnik podatek do zdrowotnego (_PodatekZd)
* _PodatekPo:
- zaliczka na podatek zależna od źródła przychodów oraz wniosków i oświadczeń podatnika 
obliczana od podstawy _PodsPodat
- w poprzednich wersjach programu podobnie był obliczany składnik _PodatekNa



Nowe składniki systemowe, niezbędne do obliczania listy płac:
* _PrzBezZas:
- przychód tylko z wynagrodzenia, bez zasiłków opodatkowanych
- składnik musi być powyżej składników, do obliczania których jest wykorzystywany:

- _KosztUzys - koszty uzyskania przychodów
- _UlgaPrac - ulga dla pracowników
- _PodatekZd - podatek do obniżenia składki zdrowotnej

- składnik obliczany jest wg wzoru:
 _Przychód - (_ZasMac + _ZasOpiek + _ZasChUbCh + _ZasChUbWy + _ŚwiadczCh + _ŚwiadczWy) 
dlatego musi być poniżej wymienionych we wzorze składników

* _UlgaPrac:
- ulga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej)
- składnik musi być poniżej składnika _PrzBezZas, który jest podstawą do obliczenia ulgi
- składnik musi być powyżej składnika _PodsPodat

* _PodatekZd:
- kwota podatku obliczona wg przepisów na dzień 31.12.2021r. od przychodów z wynagrodzenia 
(bez zasiłków), która służy do obniżana wysokości składki zdrowotnej, dlatego musi być powyżej 
składnika _SkłZdPobr
- składnik musi być poniżej składników: _PrzBezZas - _KosztUzys - _SkłUbez
- jest to także hipotetyczna kwota podatku obliczanego od przychodów zwolnionych z podatku np. 
na podstawie ulgi dla młodych

Składniki systemowe, które nie są już potrzebne na listach płac w 2022 roku:
* _SkłZdOdli:
- składki zdrowotnej nie można już odliczać od podatku
* _StawPodat:
- stawka jest obliczana automatycznie
* _PodateNa:
- w poprzednich wersjach służył do obliczenia pobranej zaliczki na podatek po odjęciu składki 
zdrowotnej


