Przedsiębiorco zaktualizuj nową wersję Płatnika
wtorek, 22 stycznia 2019 12:44

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z
50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego
względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu
programu Płatnik.

Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia. Od 1 do
25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001
oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego. Zachęcamy już
teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Warto to
zrobić, jak najwcześniej, aby przed terminem przekazania dokumentów ubezpieczeniowych
uniknąć natężenia pobierania, a tym samym wydłużonego czasu instalacji – informuje Krystyna
Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Program Płatnik
został uaktualniony
w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG). Najnowsza wersja
programu jest do pobrania ze strony zus.pl.

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy
ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II
i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji
o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej
podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia
działalności gospodarczej.

W lutym część pracodawców po raz pierwszy poza raportem RCA złoży w ZUS nowy raport za
pracowników – ZUS RPA. Raport RPA pracodawca będzie przekazywał tylko za ten miesiąc,
w którym:
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- wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. wypłaci w styczniu
trzynastkę za 2018r.
- obok świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub macierzyństwa, np. obok zasiłku
chorobowego wypłaci pracownikowi składnik wynagrodzenia, np. dodatek stażowy, od którego
nie zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Więcej informacji na temat „nowego” Płatnika na stronie zus.pl oraz w każdej stacjonarnej
placówce ZUS. Warto również zapoznać się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których
krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie
zus.pl i kanale ZUS na YouTube –dodaje Krystyna Michałek.
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